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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

PREDHODNIH

SESTAVINAH

PREPOVEDANE

DROGE

ZA

(ZPSPD)

- EPA 769 - II - tretja obravnava
Vlada Republike Slovenije je na 140. seji dne 23.12.1999
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O PREDHODNIH SESTAVINAH ZA
PREPOVEDANE DROGE,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 17. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 16.11.1999,
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije.

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- prim. Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka
v Ministrstvu za zdravstvo,
- prim. Janez ZAJEC, dr. med., državni sekretar v Ministrstvu
za zdravstvo,
- Jana VOLČIČ, univ. dipl. prav., svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo,
- mag. Milan ŠKRLJ, svetovalec ministra za zdravstvo.

Hkrati pošilja v obravnavo amandma Vlade Republike Slovenije
k predlogu zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane
droge - tretja obravnava.

na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo socialno blagostanje
ljudi in so opredeljene v posebnem zakonu.

SPLOŠNE DOLOČBE

Proizvodnja predhodne sestavine pomeni njeno pridobivanje,
izdelavo in dodelovanje, obdelovanje, predelovanje, polnjenje,
mešanje v vmesne in končne izdelke s kemijskimi, fizikalnimi ali
biološkimi procesi in postopki pa tudi prevoz znotraj proizvodne
enote.

1. člen
(namen zakona)
Ta zakon ureja proizvodnjo, promet in uporabo ter nadzor nad
snovmi, ki so lahko predhodne sestavine za izdelavo
prepovedanih drog (v nadaljnjem besedilu: predhodne sestavine),
z namenom preprečevati njihovo zlorabo ali uporabo v nedovoljene
namene.

Promet s predhodno sestavino pomeni njen uvoz, izvoz, tranzit,
skladiščenje, dobavo, nakup, prodajo, posredovanje pri nakupu
ali prodaji, prepustitev tretjemu in oglaševanje.
Uporaba predhodne sestavine pomeni njeno rabo, pripravo za
uporabo, nakup za lastno uporabo in shranjevanje.

2. člen
(pomen izrazov)

Uvoz predhodne sestavine pomeni vsak njen vnos na carinsko
območje Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali
uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to
blago, razen vnosa predhodne sestavine zaradi tranzita.

Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
Predhodna sestavina pomeni vsako kemijsko snov iz seznama
predhodnih sestavin in vsako zmes, ki te snovi vsebuje v takšni
obliki, da jih je možno uporabiti ali ponovno pridobiti za izdelavo
prepovedanih drog.

Izvoz predhodne sestavine pomeni vsak njen iznos iz carinskega
območja Republike Slovenije, razen iznosa predhodne sestavine
zaradi zaključka tranzita.

Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali
sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo
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Tranzit predhodne sestavine pomeni vsak njen prenos pod
carinskim nadzorom preko carinskega območja ali od enega do
drugega kraja na carinskem območju Republike Slovenije.

6. člen
(promet predhodnih sestavin iz 1.skupine)

CAS številka pomeni številko pod katero se vodi kemikalija v
mednarodnih zbirkah podatkov o kemikalijah.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s predhodnimi
sestavinami iz 1.skupine, jih lahko dobavljajo pravnim in fizičnim
osebam, ki imajo dovoljenje iz prejšnjega člena.

3. člen
(Komisija za predhodne sestavine)

7.člen
(dovoljenje za uvoz in izvoz)

Za obravnavo strokovnih vprašanj v zvezi s tem zakonom in za
pripravo strokovnih mnenj imenuje minister, pristojen za zdravstvo
(v nadaljnjem besedilu: minister) komisijo za predhodne sestavine
(v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo sestavljajo predstavniki
ministrstva, pristojnega za zdravstvo in ministrstva, pristojnega
za notranje zadeve ter strokovnjaki s področja kemije, farmacije
in medicine, po potrebi pa tudi strokovnjaki z drugih področij.

Uvoz in izvoz predhodnih sestavin se lahko opravlja na podlagi
dovoljenja, ki ga izda minister.
Za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka, vloži pravna in
fizična oseba na ministrstvu, pristojnem za zdravstvo vlogo, ki
vsebuje podatke o imenu predhodne sestavine s tarifno oznako
iz kombinirane nomenklature carinske tarife in CAS številko,
količini in vsebnosti predhodne sestavine, tujem uvozniku oziroma
izvozniku, namenu uporabe, prevoznem sredstvu, relaciji prevoza
in o mejnem prehodu preko katerega bo opravljen vnos oziroma
iznos predhodne sestavine v oziroma iz carinskega območja
Republike Slovenije.

Podrobnejšo sestavo in naloge komisije določi minister.
Komisija sprejme poslovnik o svojem delu.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena mora minister izdati
najkasneje v petnajstih dneh od vložitve popolne vloge.

Proizvodnja in promet

8.člen
(dovoljenje za uvoz in izvoz predhodnih sestavin
iz 1 .skupine)

4. člen
(razvrstitev predhodnih sestavin)
Predhodne sestavine iz seznama so razvrščene v 1., 2. in
3.skupino tako, da so v 1 .skupino razvrščene predhodne
sestavine, ki se uporabljajo kot osnovne surovine pri izdelavi
prepovedanih drog in ki so bistvene pri proizvodnem procesu, v
2.skupino se razvrščajo predhodne sestavine, ki se uporabljajo
kot pomožne surovine pri proizvodnji prepovedanih drog, v
3.skupino pa se razvrščajo predhodne sestavine, ki se uporabljajo
kot pomožne surovine pri izdelavi prepovedanih drog in se lahko
nadomestijo z drugimi snovmi.

Za pridobitev dovoljenja za izvoz predhodnih sestavin iz 1 .skupine,
je vlogi iz drugega odstavka prejšnjega člena, potrebno priložiti
tudi ustrezno dovoljenje za uvoz, ki ga izda pristojni organ države,
v katero se predhodno sestavino izvaža.
Predhodna sestavina iz 1 .skupine se lahko izvaža ali uvaža le na
podlagi dovoljenja za vsako posamezno pošiljko.
9.člen
(uvoz in izvoz predhodnih sestavin iz 2. in 3.skupine)

Seznam predhodnih sestavin in razvrstitev predhodnih sestavin
v skupine določi minister na predlog komisije.

Predhodno sestavino iz 2.skupine se lahko uvozi ali izvozi na
podlagi dovoljenja, ki velja za več pošiljk in se izda za obdobje 6
mesecev.

5. člen
(proizvodnja in promet predhodnih sestavin)

Predhodno sestavino iz 3.skupine se lahko izvozi na podlagi
dovoljenja, ki velja za več pošiljk in se izda za obdobje 6 mesecev.

Proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami iz 1 .in 2.skupine
lahko na podlagi dovoljenja ministra opravlja pravna oseba in
samostojni podjetnik posameznik, ki na trgu samostojno opravlja
pridobitno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: fizična oseba), če
izpolnjuje naslednje pogoje :

Po preteku obdobja, za katero je izdano dovoljenje po prejšnjih
dveh odstavkih, mora pravna in fizična oseba posredovati
ministrstvu, pristojnem za zdravstvo poročilo o dejansko uvoženih
ali izvoženih količinah predhodnih sestavin s podatki o tujih
izvoznikih oziroma uvoznikih.

da je registrirana za proizvodnjo in promet z zdravili ali s
kemikalijami v skladu z zakoni, ki urejajo področje zdravil in
kemikalij ;

10. člen
(posebne okoliščine)

da imenuje osebo, ki je odgovorna za proizvodnjo in promet s
predhodnimi sestavinami.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet s
predhodnimi sestavinami ali jih uporabljajo, morajo takoj obvestiti
ministrstvo, pristojno za zdravstvo in ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve, o vsakem sumu njihove zlorabe ali zlorabe drugih
snovi, ki še niso na seznamu predhodnih sestavin.

Proizvodnja in promet s predhodnimi sestavinami iz 3.skupine se
lahko opravlja brez dovoljenja iz prejšnjega odstavka tega člena,
razen v primerih, ko pravna in fizična oseba opravlja izvoz
predhodnih sestavin iz 3.skupine v količinah, ki presegajo količine,
ki jih predpiše minister.
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V primeru suma zlorabe predhodnih sestavin ministrstvo, pristojno
za zdravstvo obvesti pristojni organ države uvoznice o
nameravanem izvozu predhodne sestavine s podatki o izvozniku,
uvozniku, imenu in količini predhodne sestavine, kraju in
predvidenem datumu prispetja.

po uradni dolžnosti, če se ugotovi, da pravna ali fizična oseba
ne izpolnjuje več predpisanih pogojev;
v drugih primerih, določenih z zakonom.
Inšpekcija

11. člen
(posebne določbe o izvozu)
Za pridobitev dovoljenja za izvoz predhodnih sestavin iz 2. in
3.skupine v države, za katere obstajajo podatki, da se na njihovem
carinskem območju te snovi uporabljajo za nezakonito proizvodnjo
prepovedanih drog, je potrebno predložiti tudi dovoljenje za uvoz,
ki ga izda pristojni organ države, v katero se predhodna sestavina
namerava izvoziti.
V primeru, da dovoljenja za uvoz iz prejšnjega odstavka ni mogoče
pridobiti, je potrebno ravnati v skladu z drugim odstavkom
prejšnjega člena.
Seznam predhodnih sestavin in držav iz prvega odstavka tega
člena, določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje
zadeve.
Izvoz predhodnih sestavin v države iz prvega odstavka tega
člena, se opravlja le na podlagi dovoljenja za vsako posamezno
pošiljko.
12. člen
(opremljanje pakiranj)
Pakiranje, v katerem se predhodna sestavina daje v promet,
mora biti opremljeno s podatki o kemijski sestavi, vsebnosti, količini
in proizvajalcu predhodne sestavine ter z navodilom o
shranjevanju.
13. člen
(evidenca)
Pravna in fizična oseba, ki opravlja proizvodnjo in promet s
predhodnimi sestavinami, mora zaradi preprečevanja zlorabe ali
uporabe predhodnih sestavin v nedovoljene namene, voditi
evidenco predhodnih sestavin. V evidenco se vpišejo zlasti
naslednji podatki:
generično ime (mednarodno nezaščiteno ime);
zaščiteno ime, če ga ima;
kemijsko ime;
CAS številka;
pridobljene količine s podatki o dobavitelju;
izdane količine s podatki o prejemniku (kupcu);
količine, ki so na zalogi.

15. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov,
izdanih na njegovi podlagi, opravlja Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in določb predpisov,
izdanih na njegovi podlagi pri uvozu ali vnosu predhodnih sestavin
na carinsko območje Republike Slovenije in pri njihovem izvozu
ali iznosu s carinskega območja Republike Slovenije ter v
postopkih za odobritev carinsko dovoljene rabe ali uporabe
predhodnih sestavin, opravljajo carinski organi.
16. člen
(pravice in dolžnosti inšpektorja)
Pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva po tem zakonu ima
zdravstveni inšpektor pravico in dolžnost:
pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na proizvodnjo in
promet s predhodnimi sestavinami ;
vstopati in pregledati poslovne in proizvodne prostore,
opremo, transportna sredstva in drugo;
začasno prepovedati proizvodnjo in promet s posameznimi
predhodnimi sestavinami, če se ugotovi, da obstaja sum, da
je prišlo do njihove zlorabe;
začasno zaseči predhodne sestavine;
vzeti vzorce za analize;
odrediti druge ukrepe za preprečitev nedovoljene uporabe
predhodnih sestavin v skladu s svojimi pristojnostmi, potrebne
za izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi zdravstveni inšpektor z
odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na ministrstvo,
pristojno za zdravstvo.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
17. člen
(poročanje inšpektorata)
O stanju, ki je ugotovljen pri inšpekcijskem pregledu, inšpektorat
poroča ministru.

Dokumentacija o proizvodnji in prometu s predhodnimi sestavinami
se mora hraniti najmanj pet let od zadnjega datuma opravila, ki je
povezano z dokumentacijo.

V primeru, kadar obstaja sum, da je prišlo do zlorabe predhodnih
sestavin, inšpektorat nemudoma obvesti tudi ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve.

14. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)

18. člen
(analiza vzorcev)

Dovoljenje iz tega zakona preneha veljati:
- z iztekom roka, za katerega je bilo izdano;
■ na zahtevo pravne in fizične osebe, ki je imetnik dovoljenja;
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Analizo vzorcev iz pete alinee prvega odstavka 16. člena tega
zakona opravljajo laboratoriji, ki jih določi minister in, ki so
akreditirani pri organu, pristojnem za standardizacijo.
Za vzeti vzorec se mora izdati ustrezno potrdilo.
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Podatki in poročanje

Z denarno kaznijo od 100 000 SIT do 5 000 000 SIT se za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

19. člen
(zbirke podatkov)

23. člen
(mandatne kazni)

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo vodi zbirko podatkov o
predhodnih sestavinah.

Zdravstveni inšpektor izreče mandatno kazen v višini 300 000
SIT za prekršek pravni osebi, če :

Minister predpiše organizacijo zbirke, način zbiranja, obdelave in
izdajanja podatkov ter uporabnike zbirke podatkov.

ni imenovala odgovorne osebe za proizvodnjo in promet s
predhodnimi sestavinami (druga alinea 5.člena );
izvozi ali uvozi predhodno sestavino brez dovoljenja ministra
(prvi odstavek 7. in prvi in drugi odstavek 9.člena );
po izteku roka, za katerega je izdano dovoljenje za izvoz al.
uvoz, ministrstvu, pristojnem za zdravstvo ne posreduje
poročila (tretji odstavek 9.člena);
daje predhodne sestavine v promet v nasprotju z 12. členom;
ne vodi evidence o proizvodnji in prometu predhodnih sestavin
oziroma dokumentacije ne hrani na predpisan način (13.člen);
ministrstvu, pristojnem za zdravstvo ne pošlje rednega ali
izrednega poročila (20.člen).

20. člen
(letna in izredna poročila)
Pravna in fizična oseba, ki opravlja proizvodnjo in promet s
predhodnimi sestavinami iz 1. skupine, mora v tridesetih dneh po
koncu koledarskega leta posredovati ministrstvu, pristojnem za
zdravstvo poročilo o izdelanih, prejetih, oziroma porabljenih in
izdanih količinah ter o količinah na zalogi posameznih predhodnih
sestavin v preteklem koledarskem letu.
Pravna in fizična oseba iz prejšnjega odstavka mora na zahtevo
ministra posredovati tudi izredno poročilo z ustreznimi podatki v
roku petnajst dni od prejema zahteve.

Za prekrške iz prejšnjega odstavka zdravstveni inšpektor izreče
mandatno kazen v višini 100 000 SIT tudi odgovorni osebi pravne
osebe.

21. člen
(poročila, ki jih pošilja ministrstvo, pristojno za
zdravstvo)

Za prekrške iz prvega odstavka tega člena zdravstveni inšpektor
izreče mandatno kazen v višini 200 000 SIT posamezniku, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo v sodelovanju z drugimi organi,
na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in
sporazumov na področju predhodnih sestavin, pošilja poročila
mednarodnim organom in organizacijam s podatki, ki jih zahtevajo.

Prehodne in končne določbe
24. člen

22. člen

Minister imenuje komisijo za predhodne sestavine iz 3.člena tega
zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
Minister določi akreditirane laboratorije iz prvega odstavka
18.člena tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi.

Z denarno kaznijo od 500 000 SIT do 10 000 000 SIT se za
prekršek kaznuje pravna oseba, če:

25. člen

Kazenske določbe

proizvaja ali opravlja promet s predhodnimi sestavinami brez
dovoljenja ministra (prvi odstavek 5. člena);
opravlja promet s predhodnimi sestavinami iz 1.skupine v
nasprotju s 6. členom tega zakona;
izvaža ali uvaža predhodne sestavine brez dovoljenja ministra
(prvi odstavek 7. in 9.člena);
ne obvesti ministrstva, pristojnega za zdravstvo in ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve, o vsakem sumu zlorabe v
proizvodnji ali prometu predhodnih sestavin (prvi odstavek
10.člena).
ne uskladi svoje organiziranosti in delovanja v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona (26. člen)

Minister izda izvršilne predpise iz tega zakona v šestih mesecih
po njegovi uveljavitvi.

2 denarno kaznijo od 50 000 SIT do 500 000 SIT se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

poročevalec, št. 4

26. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet s
predhodnimi sestavinami morajo uskladiti svojo organiziranost in
delovanje s 5., 12. in 13. členom tega zakona v šestih mesecih po
njegovi uveljavitvi.
27. člen
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OBRAZLOŽITEV

Drža vni zbor Republike Slovenije je na 17. seji dne 16.11.1999 ob
obravnavi predloga zakona o predhodnih sestavinah za
prepovedane droge ( ZPSD - EPA 769 -II ■ druga obravnava )
sprejel sklep, da predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi
predlagatelj in da se tretja obravnava predloga zakona opravi v
skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika Državnega
zbora.

Vlada republike Slovenije je v skladu s sprejetim sklepom pripravila
besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo in pri tem upoštevala
vse sprejete amandmaje in sicer k 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 12., 14.,
16., 17. in21.členu. Pri pripravi besedila je predlagatelj opravil še
manjšo izboljšavo teksta v 4.členu, ker se v 3.skupino razvrščajo
predhodne sestavine, ki se lahko nadomestijo z drugimi snovmi
ter ustrezno preštevilčil člene.

AMANDMA VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

nadomesti z besedilom »pri uvozu in izvozu predhodnih sestavin
na ali iz carinskega območja Republike Slovenije«, besede
»opravljajo carinski organi«, pa se nadomestijo z besedami
»opravlja carinski organ«.

k 15.členu

Obrazložitev:
Amandma se predlaga, ker že 2.člen definira tako uvoz kot tudi
izvoz in je zato navedena dikcija nepotrebna, poleg tega pa je
besedilo potrebno tudi redakcijsko izboljšati..

V drugem odstavku se besedilo »pri uvozu ali vnosu predhodnih
sestavin na carinsko območje Republike Slovenije in pri njihovem
izvozu ali iznosu s carinskega območja Republike Slovenije«
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IZJAVA O SKLADNOSTI

S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI

1.

Naslov predloga akta:
PREDLOG ZAKONA O PREDHODNIH SESTAVINAH ZA PREPOVEDANE
DROGE

2.

Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi"
a.

Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo
na predloženo gradivo:

97. in 98. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi določata, da pogodbenice v okviru
svojih pooblastil in pristojnosti, sodelujejo pri povečevanju učinkovitosti usmeritve in ukrepov
proti nezakonitemu dobavljanju in trgovanju z mamili ter pri preprečevanju zlorabe predhodnih
sestavin za prepovedane droge (prekurzoiji).

3.

b.

V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:
Predlog zakona bo v celoti usklajen z obveznostmi izhajajočim iz sporazuma.

c.

Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
./.

Skladnost predloga akta s predpisi ES
a.

Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na
predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno,
neusklajeno):

- Uredba Sveta (EEC) št. 3677/90 z dne 13. decembra 1990 (Council Regulation No.
3677/90) o ukrepih za preprečevanje odtoka nekaterih snovi ki se uporabljajo za
nezakonito izdelavo narkotskih drog in psihotropnih snovi (v celoti usklajeno);
- Uredba Sveta (EEC) št. 900/92 z dne 31. marca 1992 (Council Regulation No. 900/92),
o dopolnitvi Uredbe št. 3677/90 (v celoti usklajeno);
- Uredba Komisije (EEC) št. 3769/92 z dne 21. decembra 1992 (Commission Regulation
No. 3769), o izvajanju in dopolnitvi Uredbe št. 3677/90 (v celoti usklajeno);
- Uredba Komisije (EEC) št. 2959/93 z dne 27. oktobra 1993 (Commission Regulation
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No. 2959), o dopolnitvi Uredbe št. 3769/92 (v celoti usklajeno);
- Direktiva Sveta 92/109/EEC z dne 14. decembra 1992 (Council Directive 92/109/EEC),
o izdelavi in dajanju v promet nekaterih snovi ki se uporabljajo za nezakonito izdelavo
narkotskih drog in psihotropnih snovi (v celoti usklajeno);
- Direktiva Komisije 93/46/EEC z dne 22. junija 1993 (Commission Directive 93/46/EEC),
o zamenjavi in spremembi dodatkov v Direktivi 92/109 (v celoti usklajeno);
- Uredba Komisije (EC) št. 1485/96 z dne 26. julija 1996 (Commission Regulation No.
1485/96), o podrobnejših pravilih za izvajanje Direktive 92/109 (v celoti usklajeno).
b.

Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Predlog zakona je v celoti usklajen z ostalimi viri prava ES.

c.

Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
./.

4.

Navedba roka predvidene popolne usklajenosti akta z zgora j navedenimi
pravnimi viri ES
Rok popolne usklajenosti z zgoraj navedenimi pravnimi viri je enak roku sprejema
zakona v Državnem zboru (gl. pod 8.)

5.

Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
Ne.

6.

Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
Osnutek zakona je preveden v angleščino.

7.

Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, Komisija ES,
države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...)
Med pripravami besedila osnutka zakona so opravljene številne razprave in
posvetovanja v okviru programov PHARE (Euro Customs trening-tečaj 1995 leta) ,
TAIEX (študijski obisk pri carinskih in kriminalističnih službah Anglije, 1998 leta), s
kriminalističnimi in carinskimi službami Nemčije (študijski obisk 1996 leta) Programom
OZN za droge (na zasedanjih Komisije za droge OZN).

8.

Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje
roka za uskladitev.
Predlog zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge, je predviden v
Državnem programu za prevzem pravnega reda EU pod zaporedno številko 382
(Varovanje zdravja). Predvideni rok za sprejem je IV. trimesečje 2001 z uveljavitvijo v
II. trimesečju leta 2002.

Predstojnik organa

Vodja pravne službe

Mojca Mahkota
DRŽAVNA PODSEKRETARKA
i)
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Predlog

NACIONALNEGA

SOCIALNEGA

PROGRAMA

VARSTVA

DO

LETA

2005

(NPSV)
- EPA 1077 - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 140. seji dne 23/12-1999
določila besedilo:

varstva do leta 2005 - druga obravnava, mnenje Socialne
zbornice Slovenije in stališča Strokovnega sveta za socialno
varstvo k navedenemu predlogu nacionalnega programa.

- PREDLOGA NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA
VARSTVA DO LETA 2005,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč
14. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26/51999, 166. in 168. člena poslovnika Državnega zbora ter 2.
člena Zakona o socialnem varstvu.

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Lidija APOHAL VUČKOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaja Vlade Republike
Slovenije k predlogu nacionalnega programa socialnega

13. januar 2000
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DRUGA OBRAVNAVA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDLOG
NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA
DO LETA 2005

Ljubljana, dne 23.12.1999
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Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št.
54/92, 42/94-odl.US RS, 1/99 in 41/99) in 168. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 28/96, 26/97) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne
sprejel

NACIONALNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA
DO LETA 2005

I. UVOD
Temeljni pogoj za delovanje Slovenije kot socialne države je usklajen gospodarski in
socialni razvoj.
Strategijo socialnega razvoja usmeija socialna politika kot sklop ciljev, ukrepov in
drugih instrumentov, ki jih država razvija in uporablja z namenom, da bi posamezniki in
skupine prebivalstva lahko zadovoljevali svoje osebne in skupne interese ter delovali kot
polnopravni in enakopravni člani družbe in države.
Socialno politiko v ožjem smislu opredeljujejo ukrepi za zagotavljanje socialne varnosti
posameznika. Socialno varnost določajo načela, pravila in dejavnosti, ki posamezniku
omogočajo, da se vključi in ostane vključen v družbeno okolje in v njem aktivno deluje.
Pri tem država zagotavlja materialne in socialne pravice, posameznik pa prispeva v obliki
davkov in drugih obveznih dajatev.
Osnovna načela in izhodišča socialne varnosti v Sloveniji so:
Posameznik si mora socialno varnost zase in za svojo družino načeloma zagotoviti
sam. Naloga države je, da za to ustvari ustrezne pogoje.
Država v okviru proračuna in celote javnofmančnih sredstev oblikuje državni socialni
program, ki vsebuje denarne prejemke, storitve in ustrezno institucionalno mrežo.
Proti znanim in predvidljivim tveganjem se organizira obvezno socialno zavarovanje.
Država zagotavlja socialno varnost tistim posameznikom, ki si je ne morejo zagotoviti
sami.
Ukrepe za zagotavljanje socialne varnosti, temelječe na navedenih izhodiščih, sprejema
država na različnih področjih družbenega življenja.
Glavna podlaga socialne varnosti je splošni ekonomski položaj posameznika. Zato so
temeljni ukrepi socialne politike usmerjeni v ustvarjanje potrebnih pogojev, ki bodo
omogočali, da bodo posamezniki lahko socialno varnost sebi in svoji družini zagotavljali
sami. To so zlasti ukrepi, s katerimi država zagotavlja regulativne mehanizme na področju
zaposlovanja in dela, izobraževanja in štipendiranja, stanovanjske politike, družinske
politike, zdravstvenega varstva, davčne politike in na drugih področjih, ki
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vplivajo na posameznikov socialni položaj. Vsi navedeni ukrepi temeljijo na izhodiščih
aktivne socialne politike.
Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni
pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno
izhodišče ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih
možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti.
Socialno varstvo predstavlja sistem ukrepov, namenjenih preprečevanju in razreševanju
socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki se zaradi
različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah in težavah ali v rizičnih življenjskih
situacijah. Zaradi tega ne morejo avtonomno sodelovati v družbenem okolju in so
prikrajšani pri zadovoljevanju svojih socialnih potreb ter pri zagotavljanju temeljnih
človekovih pravic. Njihov položaj in pravice urejajo zakoni.

Sistem storitev in dajatev, ki jih razvija in zagotavlja socialno varstvo, je namenjen
posebnemu varstvu najbolj ranljivih skupin prebivalstva ter zagotavljanju pomoči pri
preživetju tistim, ki so brez sredstev za preživljanje in trajno nezmožni za delo ali si ne
morejo zagotoviti sredstev za preživljanje iz razlogov, na katere ne morejo vplivati.
Državni zbor Republike Slovenije z Nacionalnim programom socialnega varstva do leta
2005 ( v nadaljnjem besedilu: nacionalni program) določa :
cilje in ukrepe, ki jih bo na tem področju socialne politike uveljavljala država do leta
2005, ter strategije za doseganje zastavljenih ciljev socialnega varstva za to razvojno
obdobje,
vrste in obseg storitev, ki bodo zagotavljane prebivalcem pod enakimi pogoji po
načelih javne službe ter vrste in obseg drugih storitev, ki jih bo država spodbujala in
sofinancirala iz proračunskih sredstev;
socialnovarstvene dajatve, s katerimi bo zagotavljano preživljanje gmotno ogroženim
posameznikom, družinam in posebnim skupinam prebivalstva,
usmeritve za načrtovanje aktivnosti, s katerimi se na področju socialnega varstva
srečujejo posamezni nosilci skrbi za blaginjo prebivalcev.
Nacionalni program temelji na doseženi ravni socialnega varstva prebivalstva, na
ocenjenih gospodarskih in razvojnih možnostih države, opredeljenih v strategiji
gospodarskega razvoja ter na že sprejetih razvojnih usmeritvah drugih področjih
socialne politike, opredeljenih v Resoluciji o družinski politiki, Strategiji razvoja
invalidskega varstva in v drugih dokumentih Državnega zbora Republike Slovenije,
Vlade Republike Slovenije in priporočilih Varuha človekovih pravic.
Nacionalni program upošteva smernice
mednarodnopravni akti in sporazumi, zlasti :

in

priporočila,

ki

jih

določajo

1. Konvencije in splošne ter posebne deklaracije Organizacije združenih narodov
(Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Konvencija o otrokovih pravicah,
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Konvencija o odpravi
vseh oblik diskriminacije žensk idr.);
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2. Listine, kodeksi, protokoli in priporočila Evropske unije in drugih evropskih
asociacij (Evropska socialna listina, Evropski kodeks o socialni varnosti. Evropska
listina o socialnem in zdravstvenem varstvu. Bela knjiga Evropske socialne politike,
Komunikacija Komisije EU o modernizaciji in izboljševanju socialne varnosti v EU,
Amsterdamska deklaracija o socialni kakovosti v Evropi idr.);
3. Konvencije Mednarodne organizacije dela ( Konvencija št. 102 idr.);
Drugi mednarodni dokumenti in priporočila ( Standardna pravila za izenačevanje
možnosti invalidov idr.).
Za področje socialnega varstva je v navedenih dokumentih pomembno izražena skupna
volja in obveza držav, ki so jih sprejele, da :
preprečujejo in odpravljajo revščino ter socialno izključenost oseb, ki si same ne
morejo zagotoviti socialne varnosti z delom ali na druge aktivne načine, in drugih
oseb v različnih socialnih stiskah.
organizirajo programe skrbi za starejše osebe, katerih delež v strukturi prebivalstva
se stalno veča,
zagotavljajo pogoje za dostojanstvo in čimbolj neodvisen način življenja invalidov in
drugih oseb, ki ne morejo same skrbeti zase,
skrbijo za medgeneracijsko solidarnost,
zagotavljajo enake možnosti obema spoloma.
Posamezni količinski kazalci, ki so v dokumentu prikazani v konkretnih številkah,
so okvirni, saj predstavljajo oceno trenutnih potreb, in se bodo v času izvajanja
nacionalnega programa prilagajali spremenjenim ali novim potrebam ter
možnostim za njihovo uresničitev. Pogoji in finančne možnosti za uresničevanja
nacionalnega programa bodo določene v okviru ukrepov ekonomske in socialne
politike države za posamezno leto, z državnim proračunom. Dinamika izvajanja
socialno varstvenih storitev in drugih nalog iz tega nacionalnega programa, ki bodo
financirane ali sofinancirane.iz javnih sredstev, bo natančneje določena s posebnim
izvedbenim aktom, ki ga bo sprejel minister, pristojen za socialno varstvo, v
soglasju s Strokovnim svčtom za socialno varstvo.
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II. NACIONALNI CILJI SOCIALNEGA VARSTVA

Izhodišče pri določanju nacionalnih ciljev socialnega varstva je zagotavljanje kvalitete
življenja posameznikov, družin in skupin prebivalstva zlasti na področju
življenjskega standarda in osebnostnega razvoja ter preprečevanje revščine in socialne
izključenosti.
Pravice do storitev in dajatev socialnega varstva se uveljavljajo po načelih enake
dostopnosti in proste izbire oblik za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon in
po načelih socialne pravičnosti.
Določitev ciljev in strategij za njihovo uresničevanje temelji na naslednjih dejstvih:

•

število prejemnikov različnih denarnih prejemkov in drugih socialnih transfeijev že
dalj časa narašča,
razmeroma visoka stopnja brezposelnosti povzroča, da znaten del prebivalstva v
najbolj aktivnem življenjskem obdobju izgublja enake možnosti za polno socialno
vključenost; zlasti je zaskrbljujoča brezposelnost iskalcev prve zaposlitve in
dolgotrajno brezposelnih oseb;
delež starejšega prebivalstva se hitro veča in bo že po letu 2000 pomembno vplival
na programe zdravstva, pokojninskega in invalidskega varstva, socialnega varstva, pa
tudi na razvoj odnosov v okviru družinskih skupnosti;
povečuje se število otrok in mladostnikov, ki doživljajo nasilje in spolne zlorabe ali
se soočajo s težavami v odraščanju;
zaradi ekonomske negotovosti, pogojene predvsem s slabimi zaposlitvenimi in
stanovanjskimi možnostmi, se pogoji za nastanek mlade družine kratkoročno ne
izboljšujejo;
število samomorov in samomorilnih poskusov je zaskrbljujoče in se ne zmanjšuje;
invalidi in druge osebe s posebnimi potrebami, ne morejo enakovredno nastopati v
družbenem procesu, ker jim niso vedno in povsod zagotovljeni pogoji, da bi lahko
ustrezno izkoristili in razvili svoje sposobnosti;
povečuje se delež tistih, ki imajo težave zaradi različnih odvisnosti;
ženske na mnogih področjih nimajo enakih možnosti kot moški in se pogosteje
znajdejo v revščini, zlasti tiste, ki same preživljajo svoje otroke;
možnosti uporabnikov, da bi izbirali med različnimi oblikami pomoči, so še
omejene.

Navedena dejstva pogojujejo rizične življenjske situacije, ki predstavljajo samostojne
problemsko programske sklope, zlasti za naslednje skupine prebivalstva:
materialno ogrožene osebe, ki si brez lastne krivde ne morejo zagotoviti sredstev za
preživetje;
otroke in mladoletnike s težavami pri odraščanju in prikrajšane za normalno
družinsko življenje;
mladostnike, ki po dokončanem šolanju ne najdejo ustrezne zaposlitve;
zakonce in partnerje s težavami pri medsebojnih odnosih ali pri vzgoji otrok;
starejše osebe, ki ne morejo skrbeti same zase;
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invalide, ki se zaradi prikrajšanosti ali motenj v telesnem in duševnem razvoju ne
morejo usposobiti za samostojno življenje in delo ali ne morejo razviti vseh
preostalih sposobnosti;
osebe, ki imajo težave zaradi zasvojenosti,
ženske in otroke, ki so ogroženi zaradi nasilja, zaradi revščine ali brezdomstva;
druge socialno izključene skupine.
t
Do leta 2005 bodo ukrepi države usmerjeni zlasti k naslednjima socialno varstvenima
ciljema:
1. CILJ : PREPREČEVANJE REVŠČINE ALI POLOŽAJA, KI BI LAHKO
PRIPELJAL DO NJE IN PREPREČEVANJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI,
kar pomeni:
- omogočiti pridobitev izobrazbe,
- omogočiti pogoje za bivanje,
- omogočiti pridobitev zaposlitve ali primernega dela, s katerim lahko posameznik
zagotavlja sociano varnost sebi in svoji družini,
- omogočiti zavarovanje za posamezne življenjske rizike kot so starost, invalidnost,
nega itd.,
- preko politike cene dela, davčnega sistema in oprostitev omogočiti pogoje za to,
da si bodo posamezniki preko aktivnih oblik zagotovili socialno varnost in
zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb,
- omogočiti enak dostop do vseh zdravstvenih storitev,
- zagotoviti minimalni dohodek za preživetje tistim osebam, ki si ga ne morejo
zagotoviti same.

2. CILJ : IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA, kar pomeni:
■
■
*
■

izboljšati pogoje, ki bodo vsakomur omogočali socialno varnost in človeško
dostojanstvo,
izboljšati možnosti za osebnostni razvoj posameznikov,
zagotoviti možnosti za sodelovanje posameznikov v procesu socialnega razvoja
države,
zagotoviti možnosti za zadovoljevanje psihosocialnih potreb vseh posameznikov,
družin in skupin prebivalstva.
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III. STRATEGIJE URESNIČEVANJA ZASTAVLJENIH CILJEV

Za doseganje zastavljenih ciljev se določajo naslednje strategije:
K 1. CILJU : PREPREČEVANJE REVŠČINE ALI POLOŽAJA, KI BI LAHKO
PRIPELJAL DO NJE IN PREPREČEVANJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI
1. Država bo z usklajevanjem ukrepov gospodarske politike, davčne politike in z
ukrepi na področju socialne politike skrbela za uravnotežen socialni razvoj, s katerim bo
omogočala vsem prebivalcem ugoden socialni položaj in primeren življenski standard.
V ta namen bo država sprejela poseben program boja proti revščini in socialni
izključenosti ter si prizadevala, da se bo zmanjševala stopnja revščine, merjena po
metodi evropske panelne ankete. Pri tem bo poskrbela, da se izkorenini t.i. absolutna
revščina, ki pomeni pomanjkanje osnovnih dobrin in storitev, nujnih za zadovoljitev
minimalnih potreb po hrani, bivališču, obleki, nujni zdravstveni oskrbi itd..
2. Poleg boja proti revščini, ki predstavlja materialno izključenost, bo država sprejela
tudi program preprečevanja in odpravljanju drugih vrst socialne izključenosti. Pri
tem bo država:
- pomagala posameznikom in skupinam, ki so soočeni z revščino in drugimi oblikami
socialne izključenosti, da čimprej najdejo izhod iz takih razmer,
- posebej preprečevala izključitev tistih, ki so na robu revščine in socialne izključenosti,
z namenom da vanju ne zdrsnejo.
V ta namen bodo najpomembnejše naloge države zlasti :
- omogočiti večjemu delu prebivalcev možnosti za produktivno zaposlitev, ki zagotavlja
socialno varnost,
- zmanjšati osip pri izobraževanju in povečati delež ljudi z ustrezno strokovno
usposobljenostjo,
•
- povečati ponudbo socialnih in neprofitnih stanovanj ter dodatno razviti sistem
subvencioniranja najemnin in drugih stroškov bivanja,
- dvigniti višino socialnih pomoči tistim, ki si sami ne morejo zagotoviti preživetja, ob
dodatnih ukrepih za ponovno vrnitev v socialno samostojnost,
- zagotoviti enak dostop do zdravstvenih storitev vsem, ki jih potrebujejo.

K 2. CILJU : IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
1. Kakovost življenja določajo zlasti možnosti posameznika, da participira pri vseh tistih
življenjsko pomembnih virih, ki zagotavljajo človeško dostojanstvo in druge
človekove pravice na individualni ravni. Za izboljšanje kakovosti življenja je
pomembno, da so ukrepi družbenega in osebnega standarda usklajeni in da so celoviti.
Država bo v ta namen sprejemala ukrepe, ki bodo :
- preprečevali ekonomsko, socialno in kulturno izolacijo,
- omogočali osebnostni razvoj posameznikov v skladu z njihovimi sposobnostmi,
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- varovali najbolj ranljive skupine prebivalcev pred različnimi vrstami izolacije in
izključenosti iz družbenega dogajanja,
- vzpostavili in razvijali različne oblike formalnih in drugih socialnih mrež,
- skrbeli, da vsa področja ekonomske in socialne politike pri načrtovanju razvoja
upoštevajo tudi elemente humanizacije in kvalitete življenja.
2. Posameznikom, ki zaradi različnih težav, ne morejo sami skrbeti za svoje socialne
pravice in koristi, bo država zagotavljala denarno pomoč in druge oblike strokovne
podpore, ki jo bodo zagotavljale pluralno organizirane javne strokovne službe,
nevladne organizacije in zasebniki. Pri tem bo skrbela, da bo pokritost teh služb
čimbolj enakomerno razporejena, tako da bodo osnovne storitve čimbolj približane vsem
uporabnikom.

IV. NALOGE DRŽAVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

Temeljne pravice državljanov in naloge države na področju socialnega varstva so
določene z Ustavo RS. Večina pravic, tesno povezanih s področjem socialnega varstva,
izhaja neposredno iz poglavja o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Med
najpomembnejše sodijo:
pravica do osebnega dostojanstva in varnosti;
pravica invalidov do posebnih oblik varstva, usposabljanja in izobraževanja;
pravica otrok do posebnega varstva in skrbi;
pravica do socialne varnosti pod pogoji, določenimi z zakonom,
pravica do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev.
1. V skladu z navedenimi ustavnimi načeli in usmeritvami mednarodnih aktov ter v
skladu z veljavno zakonodajo bo država za izvajanje nalog na področju socialnega
varstva zagotovila:
■
organizirano spremljanje ravni socialne in gmotne varnosti prebivalstva (socialni
monitoring in ustrezno odzivanje),
racionalno organizirano in učinkovito mrežo javne službe s strokovno
usposobljenimi kadri,

"

sredstva za preživetje tistim posameznikom, družinam in posebnim skupinam
prebivalstva, ki si minimalnega dohodka za preživetje ne morejo zagotoviti sami iz
razlogov, na katere ne morejo vplivati,
informacijski sistem, analitično in raziskovalno dejavnost ter podporne mreže za
izvajalce dejavnosti,
mehanizme za razvoj stroke in inovacij ter za učinkovit nadzor,
finančne in druge vzpodbude za razvoj neprofitnih organizacij in volonterskega
sektorja,
povezovanje in koordiniranje dejavnosti različnih nosilcev v celovit nacionalni
sistem socialnega varstva in za razvoj in strokovni dvig socilanovarstvene dejavnosti
v celoti.
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Posebno skrb bo država namenila izgradnji in oblikovanju sodobne socialnovarstvene
zakonodaje, ki bo usmerjena v iskanje prijaznejših rešitev za upravičence, pa tudi v
razvoj strok, ki delujejo na področju socialnega varstva.
2. Storitve javne službe in dajatve, ki jih zagotavlja država
Socialnovarstvene storitve, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in
težav, zagotavljajo v Republiki Sloveniji država in občine. Storitve se izvajajo v okviru
mreže javne službe v obsegu, ki je določen s tem programom z merili za določitev
mreže javne službe.
Javna služba obsega:
ukrepe in dejavnosti, s katerimi se preprečujejo socialne stiske in težave ( socialna
preventiva),
storitve prve socialne pomoči,
storitve osebne pomoči,
storitve pomoči družini za dom ,
storitve pomoči družini na domu,
institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki,
vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.
Javno službo bodo izvajali:
javni socialno varstveni zavodi, ki jih ustanovijo država ali občine,
nevladne organizacije, ki pridobijo koncesijo za opravljanje javne službe,
druge pravne osebe in zasebniki, ki pridobijo koncesijo za opravljanje javne službe.
Socialnovarstvene dajatve, namenjene zagotavljanju sredstev za preživetje, zagotavlja
država. Vrste dajatev in pogoji za njihovo prejemanje so določeni z zakonom. Aktivnosti
za reševanje neugodnega socialnega položaja upravičenca in oblike pomoči, s katerimi se
upravičencu zagotavljajo možnosti, da sam zagotovi socialno varnost sebi in svoji
družini, imajo prednost pred dodeljevanjem socialnovarstvenih dajatev.
Država zagotavlja sredstva in druge pogoje za izvajanje javnih pooblastil, ki jih na
podlagi zakonov izvajajo javni socialno varstveni zavodi in Socialna zbornica Slovenije.

3. Druge socialnovarstvene storitve
Pomemben delež dejavnosti socialnega varstva predstavljajo storitve, ki jih kot izvirne
programe razvijajo in izvajajo socialne službe na področjih zdravstva, vzgoje in
izobraževanja, zaposlovanja in pravosodja ali naloge, ki jih opravljajo socialne službe v
gospodarstvu ter programi nevladnih organizacij, združenj in zasebnikov.
Država si bo prizadevala, da bi storitve tudi omenjenih izvajalcev povezala v enovit
sistem, ter vzpodbujala njihove nosilce, da bi jih lahko razvijali v okviru lastnih
dejavnosti.
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V. MERILA ZA DOLOČITEV MREŽ JAVNE SLUŽBE

Ob upoštevanju gmotnih možnosti, regionalnih značilnosti, načela enakih pravic ter
obsega dejavnosti na dan 31/12-1998, se za določitev mreže javne službe, ki jo
zagotavlja država, določajo naslednji
A. količinski kriteriji:
1. Storitve socialne preventive, namenjene preprečevanju socialnih stisk in organizaciji
samopomoči socialno ogroženih
NORMIRAN OBSEG: -1 strokovni delavec na vsakih 33.000prebivalcev,
UČINEK :
- razvijanje in koordinacija različnih lokalnih in nacionalnih preventivnih
programov za potencialno ogrožene posameznike in skupine,
prilagojenih specifikam socialne problematike posameznih okolij,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : - 60 koordinatorjev oziroma vodij programov;

2. Storitve prve socialne pomoči
2.1. Prva socialna pomoč kot samostojna storitev, s katero pomagamo posamezniku ali
družini pri prepoznavanju socialne stiske in pri iskanju uresničljivih oblik pomoči
NORMIRAN OBSEG :
-1 strokovni delavec na vsakih 30.000 prebivalcev,
UČINEK :
- zagotovljena nujna strokovna pomoč vsakomur, ki se znajde v akutni
socialni stiski,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : - 66 strokovnih delavcev;
2.2. Prva socialna pomoč kot krizni center za intervencije in kratkotrajne namestitve
NORMIRAN OBSEG :
-1 strokovna skupina na vsakih 250.000prebivalcev,
strokovno skupino sestavljajo trije strokovni delavci, en laični delavec,
UČINEK :
- zagotovljena nepretergana intervencijska obravnava v 8 kriznih centrih
za ljudi, ki se nepričakovano znajdejo v akutni socialni stiski,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : - 32 strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev
3. Storitve osebne pomoči
3.1. Osebna pomoč v obliki svetovanja, namenjena posameznikom in družinam s
težavami v odnosih
NORMIRAN OBSEG :
-1 strokovni delavec na vsakih 50.000prebivalcev,
UČINEK :
- zagotovljeno svetovanje za osebe s težavami v odnosih,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : - 40 strokovnih delavcev
3.2. Osebna pomoč v obliki urejanja, namenjena posameznikom s problemi zaradi
vedenjskih težav ali zasvojenosti
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NORMIRAN OBSEG : -1 strokovni delavec na vsakih 100.000prebivalcev,
UČINEK :
- zagotovljena podpora pri urejanju oseb s težavami vedenja ali drugih
posebnosti, ki ovirajo njihovo funkcioniranje v okolju,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : - 20 strokovnih delavcev ter strokovnih sodelavcev;
3.3. Osebna pomoč v obliki vodenja, namenjena posameznikom, ki so nesposobni za
samostojno funkcioniranje v okolju
NORMIRAN OBSEG : - 1 strokovni delavec na vsakih 100.000 prebivalcev,
UČINEK :
- zagotovljeno vodenje oseb, ki so začasno ali trajno nesposobne za
samostojno življenje v bivalnem okolju,
ŠTEVILO IZVAJALCEV: - 20 strokovnih delavcev izvaja in vodi storitve za
vse upravičence
4. Storitve pomoči družini za dom
4.1. Psihosocialna in socialnopedagoška pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi
člani in pri skrbi za otroke
NORMIRAN OBSEG: - 1 strokovni delavec na vsakih 8500 družin,
UČINEK :
- zagotovljena strokovna pomoč pri vzgoji, pri skrbi za mladoletne otroke
in usposabljanje družine za vsakdanje življenje,
ŠTEVILO IZVAJALCEV: - 65 strokovnih delavcev oziroma strokovnih sodelavcev.
4.2. Pomoč pri obravnavi primerov nasilja in zlorabe otrok
NORMIRAN OBSEG : - 1 multiprofesionalni krizni tim na upravno enoto,
UČINEK :
- zagotovljena temeljita timska obravnava za vse ogrožene otroke, ki
so doživeli nasilje ali spolno zlorabo,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : - 58 multiprofesionalnih kriznih timov, ki jih pri centrih
za socialno delo sestavljajo strokovni delavci različnih resornih
področij, brez novih zaposlitev.
4.3. Psihosocialna pomoč družini z odraslo osebo, z zmerno, težko ali najtežjo motnjo
v duševnem ali s težko motnjo v telesnem razvoju, ki ni vključena v noben drugi
program
NORMIRAN OBSEG : - 1 strokovni tim na vsakih 80 družin s prizadeto osebo,
strokovni tim sestavljata dva strokovna delavca,
UČINEK:
- vključenih 25 % vseh odraslih oseb s statusom invalida po posebnem
zakonu ali 790 upravičencev in njihovih družin,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : na novo vzpostavljenih 10 strokovnih timov oziroma
20 strokovnih delavcev ali strokovnih sodelavcev.

5. Storitve pomoči družini na domu, s katero se upravičencem nadomešča in odmika
vstop v institucionalno varstvo
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NORMIRAN OBSEG: - 1 vodja storitve in 20 negovalk/cev na vsakih 100
upravičencev,
UČINEK :
- zagotovljena socialna oskrba na domu za 1,8 % starejših oseb starih
65 in več let oziroma za 4.600 upravičencev , ter za 0,45 % oziroma
400 drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi
invalidnosti ali hude bolezni,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : - 50 strokovnih delavcev - vodij storitev in 1000
negovalk/ cev

6. Storitve institucionalnega varstva otrok in mladostnikov, prikrajšanih za
normalno družinsko življenje, ki zaradi težav v odraščanju ali zaradi neugodnih
pogojev ne morejo živeti pri starših:

'

NORMIRAN OBSEG : - ohranitev sedanjega števila rejniških družin, ki nudijo
varstvo in vzgojo otrokom in mladoletnikom, za katere ne
skrbijo starši,
UČINEK:
- organiziranje življenja za vse otroke in mladoletnike, stare do 18 let,
ki nimajo pogojev za vzgojo in varstvo v lastni družini,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : - usposobljenih in organiziranih 400 do 500 rejniških
družin.

7. Storitve institucionalnega varstva otrok in mladostnikov z zmerno, težjo ali težko
motnjo v razvoju, v zavodu.v dnevnem varstvu, v drugi družini ali v drugi organizirani
obliki ter drugi programi, namenjeni razbremenitvi družine:
NORMIRAN OBSEG : - zagotovljenih 1000 mest, od tega 25 % mest za otroke in
mladostnike, stare od 7 do 18 let, ki živijo v družini in niso vključeni v noben program
varstva in vodenja niti v programe usposabljanja in izobraževanja,
UČINEK :
- vključenih 45 % vseh otrok in mladoletnikov z zmerno, težjo ali
težko motnjo v razvoju,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : 750 strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter
laičnih delavcev, ki opravljajo socialnovarstvene storitve
\
8. Storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji:
NORMIRAN OBSEG : - vključenih 35 % odraslih oseb s statusom invalida po
zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih,
UČINEK :
- zagotovljenih 2.500 mest v varstveno delovnih centrih ,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : - 500 strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter
laičnih delavcev, ki opravljajo socialnovarstvene storitve
9. Storitve institucionalnega varstva starejših oseb:
9.1. Organizirano varstvo v dnevnih centrih
NORMIRAN OBSEG : - vključenih 0,12 % starejših oseb, starih 65 in več let, ki
potrebujejo dnevno organizirano varstvo ,
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UČINEK :
- zagotovljenih 300 mest
ŠTEVILO IZVAJALCEV: - 30 strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter
laičnih delavcev, ki opravljajo socialnovarstvene storitve
9.2. Varstvo in oskrba v domovih za starejše osebe
NORMIRAN OBSEG : - vključenih 4,2 % prebivalcev, starih 65 let in več,
UČINEK :
- zagotovljenih 14.500 mest za celodnevno obravnavo
ter vzpostavitev 100 mest za kratkotrajne namestitve,
ŠTEVILO IZVAJALCEV: - 3.400 strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter
laičnih delavcev, ki opravljajo socialnovarstvene storitve
9.3.Varstvo in oskrba v varovanih stanovanjih za starejše osebe
NORMIRAN OBSEG. - vključenih 0,20 % starih 65 in več let,
UČINEK :
- zagotovljene storitve za 500 stanovalcev varovanih stanovanj,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : - 8 vodij storitve in 100 neposrednih izvajalcev

10. Storitve institucionalnega varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva:
10.1. Institucionalno varstvo odraslih duševno bolnih in drugih oseb z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju
NORMIRANI OBSEG : - vključenih 1,6 prebivalcev starih od 20 do 64 let, ki imajo
dolgotrajnejše težave v duševnem zdravju,
UČINEK :
- zagotovljenih 1.200 mest, od tega 20 % mest za različne oblike
izveninstitucionalnega varstva in drugih oblik občasnih namestitev,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : 360 strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter
laičnih delavcev, ki opravljajo socialnovarstvene storitve.
10.2. Institucionalno varstvo oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki so
vključene v programe storitev varstveno delovnih centrov in potrebujejo organizirano
oskrbo in varstvo
NORMIRAN OBSEG: - vključenih 35 % vseh, ki so vključeni v programe varstveno
delovnih centrov pa potrebujejo nastanitev in oskrbo v zavodu, drugi
družini ali v bivanjski skupnosti,
UČINEK :
- zagotovljenih 875 mest za celodnevno obravnavo
ŠTEVILO IZVAJALCEV: 260 strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter
laičnih delavcev, ki opravljajo socialnovarstvene storitve.

10.3. Institucionalno varstvo telesno invalidnih, poškodovanih ali dolgotrajno
kronično bolnih odraslih oseb
NORMIRAN OBSEG: - vključenih 0,02 % prebivalcev starih od 20 do 60 let, ki zarad
telesne prizadetosti potrebujejo nastanitev in oskrbo v posebnem
zavodu, v bivalni skupnosti ali v posebnih enotah drugih socialno
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varstvenih zavodov
UČINEK :
- zagotovljenih 225 mest,
ŠTEVILO IZVAJALCEV: 50 strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter
laičnih delavcev, ki opravljajo socialnovarstvene storitve.

Število izvajalcev je v predlogu količinskih kriterijev prikazano pri storitvah, za
katere so kadrovski normativi in standardi določeni s Pravilnikom o standardih in
normativih socialno varstvenih storitev. Kadrovski normativi, določeni z
navedenim pravilnikom, se bodo tudi v bodoče prilagajali razvoju stroke in
potrebam uporabnikov. Za storitve, za katere kadrovski normativi in strokovni
standardi še niso določeni, je število izvajalcev okvirno, natančneje pa bo določeno
na podlagi dopolnitev pravilnika po uveljavitvi nacionalnega programa.
♦ * *

B. organizacijski kriteriji:
Na nivoju lokalnih skupnosti se organizirajo naslednje socialnovarstvene storitve:
osebna pomoč;
pomoč družini na domu za starejše in invalidne osebe ter za kronično bolne otrokfe
in za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
Za območje upravne enote se organizirajo naslednje socialnovarstvene storitve:
programi socialne preventive
prva socialna pomoč kot samostojna storitev,
pomoč družini z invalidno osebo, ki ni vključena v druge obravnave,
pomoč družini za dom v obliki psihosocialne in socialnopedagoške podpore;
institucionalno varstvo starejših oseb;
varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji;
Za območja več upravnih enot se organizirajo naslednje socialnovarstvene storitve:
institucionalno varstvo za posebne skupine;
institucionalno varstvo oseb, vključenih v storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod
posebnimi pogoji;
varstvo otrok in mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje;
prva socialna pomoč v obliki kriznega centra za intervence in kratkotrajne
namestitve,
druge oblike institucionalnega varstva otrok in mladostnikov z zmerno, težjo ali
težko motnjo v razvoju.
Za območje države se organizirajo socialnovarstvene storitve:
institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju.
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Ne glede na določila o količinskih kriterijih v točki A. se lahko za območje upravne
enote storitve socialne preventive, prve socialne pomoči, osebne pomoči in pomoči
za dom
organizirajo tako, da je število izvajalcev za posamezno storitev
prilagojeno značilnostim socialno varstvene problematike območja, vendar tako,
da skupno število izvajalcev na tem območju ustreza količinskim, kriterijem.

C. kakovostni kriteriji:
Kakovost in obseg posamezne storitve določajo standardi in normativi, ki jih v skladu
z zakonom in strokovnimi spoznanji določi minister, pristojen za socialno varstvo.
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VI. MERILA ZA OBLIKOVANJE MREŽE SLUŽB Z JAVNIMI POOBLASTILI

Javna pooblastila so naloge in programi, ki jih posamezni zakoni nalagajo organom
socialnega varstva. Med najpomembnejše sodijo:
a. programi, strokovna opravila, ukrepi in odločitve, ki jih določa zakon o zakonski
zvezi in družinskih razmeijih ali ratificirane mednarodne pogodbe;
b. programi, naloge in ukrepi, ki jih določajo kazenski zakon, zakon o kazenskem
postopku ter zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
c. naloge, kijih določajo posamezni zakoni na področju invalidskega varstva,
d. naloge, ki jih določajo zakoni na področju izobraževanja in usposabljanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami,
e. naloge, ki jih določajo zakoni na področju notranjih zadev, varstva tujcev ter na drugih
pravnih področjih.

Dejavnost javnih pooblastil bo država organizirala v centrih za socialno delo, za vsako
upravno enoto po merilu :
NORMIRAN OBSEG :
UČINEK :

- l strokovni delavec na vsakih 5.000prebivalcev,

- zagotovljeno izvajanje nalog, ki jih centrom za socialno delo kot javno
pooblastilo določajo veljavni predpisi,

ŠTEVILO IZVAJALCEV : - 400 strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev,
' pooblaščenih za vodenje postopkov

Glede na spreminjanje obsega javnih pooblastil, ki izhaja iz sprememb zakonodaje, bo
na podlagi spremljanja obsega izvajanja javnih pooblastil, normirani obseg iz prejšnje
točke prilagojen spremenjenemu obsegu dela izvajalcev.

Kakovost in obseg dejavnosti sta določena z zakonom.
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VII. IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE MREŽ SOCIALNOVARSTVEN1H
DEJAVNOSTI. KI JIH BO VZPODBUJALA IN SOFINANCIRALA DRŽAVA
PREKO SKUPNEGA PROGRAMA
Država ugotavlja, da poleg "^ocialnovarsfvenih storitev, ki jih določa zakon kot javno
službo, predstavljajo pomemben delež celovitega sistema socialnega varstva tudi druge
dejavnosti, ki zlasti dopolnjujejo javno službo ali pa ponujajo razne alternativne
programe. Pogosto so nosilci teh dejavnosti civilna združenja, nevladne organizacije in
zasebniki. Njihovi programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo oblike
prostovoljnega dela in dobrodelnosti.
Država razglaša svoj interes za vzpostavitev in dograditev racionalne, dogovorjene in
pregledne nacionalne mreže teh dejavnosti, zato bo vzpodbujala in sofinancirala
njihove programe, izbor le-teh bo temeljil na javnih razpisih, učinke pa bodo spremljali
evalvatoiji.
Med programe, ki jih bo podpirala država na tem področju v naslednjem obdobju
sodijo:
1. Mreža materinskih domov in zavetišč za ženske s skupno okvirno kapaciteto 250
mest;
2. Mreža stanovanjskih skupin s skupno okvirno kapaciteto 100 mest, mreža dnevnih
centrov za redne ali občasne uporabnike ter mreža centrov za svetovanje in
zagovorništvo za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju;
3. Mreža ekip za svetovanje preko telefona otrokom, mladostnikom in drugim osebam
v osebnih stiskah;
4. Mreža stanovanjskih skupin oziroma bivalnih skupnosti za neodvisno življenje
invalidov, s skupno okvirno kapaciteto 100 mest in mreža drugih specializiranih
programov za organizacijo in vzpodbujanje neodvisnega življenja invalidov;
5. Mreža nizkopražnih programov za uživalce drog, mreža centrov za svetovanje in
socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, ki potrebujejo
vsakodnevno obravnavo ter mreža terapevtskih skupnosti in drugih programov, ki
omogočajo nastanitev, z okvirno kapaciteto 100 mest;
6. Mreža približno 900 medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugih
programov, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti
starih;
•
7. Mreža centrov s skupno okvirno kapaciteto 50 mest za kratkotrajno dnevno ali
celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno
družinsko življenje;
8. Mreža specializiranih preventivnih programov, namenjenih otrokom s težavami v
odraščanju ter otrokom in mladoletnikom, ki doživljajo nasilje ali spolne zlorabe ter
družinam s težavami v medosebnih odnosih; >
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9. Mreža centrov za psihosocialno pomoč žrtvam nasilja;
10. Mreža sprejemališč in zavetišč za brezdomce, s skupno okvirno kapaciteto 150 mest.

Pri razvoju in oblikovanju mrež iz prejšnjega odstavka bo država upoštevala navedeni
okvirni obseg posamezne mreže ter potrebe in možnosti razvoja v konkretnih okoljih.
Poleg sofinanciranja navedenih mrež, bo država vzpodbujala oblikovanje in
nastanek novih mrež in programov ter zagotavljala ustrezne deleže pri
zagotavljanju prostorskih in drugih pogojev za začetek njihovega delovanja.
Na navedenih področjih bo vpeljan sistem sofinanciranja programov za daljše časovno
obdobje, ki bo omogočal stabilnost njihovega izvajanja. Na drugih področjih bodo
programi izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.
Prednost bodo imeli programi nacionalnega pomena, ki bodo imeli zagotovljene tudi
druge vire financiranja in se bodo delno izvajali po načelih prostovoljnega opravljanja
dejavnosti.

VIII. DRUGE STORITVE SOC IALNEGA VARSTVA

Med socialno varstvenimi storitvami, ki jih določa zakon, ne sodita v okvir javne službe
storitvi:
• socialni servis, ki je opredeljen kot pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru
otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v drugih
primerih, koje ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje;
pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih, ki obsega
svetovanje in pomoč pri reševanju težav, ki jih imajo delavci v zvezi z delom v
delovni sredini in ob prenehanju delovnega razmerja ter pomoč pri uveljavljanju
pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter otroškega in
družinskega varstva.
Storitve socialnega servisa se izvajajo po načelih trga, obseg, vsebino in ceno storitve
določita naročnik in izvajalec s pogodbo. Izvajalec mora izpolnjevati predpisane pogoje,
dejavnost mora organizirati v skladu s standardi ter si pridobiti dovoljenje za delo.
Storitve pomoči delavcem organizirajo podjetja, zavodi in drugi delodajalci, ki določijo
tudi merila in pogoje za njihovo izvajanje ter zagotovijo stroške izvajanja.
Pogoji in merila za izvajanje obeh navedenih storitev niso predpisani z zakonom, vendar
si bo država prizadevala, da se obe storitvi razvijeta in uveljavita kot komplementarni del
sistema socialnega varstva.
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IX. IZHODIŠČA ZA NADALJNJI RAZVOJ PLURALNOSTI SOCIALNEGA
VARSTVA

Doseženi nivo socialnega varstva v Sloveniji bo mogoče ohranjati in razvijati le pod
pogojem, da se v skrb za kvaliteto življenja vseh prebivalcev in za prijazne oblike dela
vključijo vsi možni nosilci. Različnost v pristopih, raznovrstnost programov,
individualizacija pravic, upoštevanje posameznika in druga načela sodobne socialne
države, lahko dosežemo le s pluralizacijo področja. Pri tem sta najpomembnejši načeli
komplementarnosti in povezanosti v enovit nacionalni sistem tako v organizacijskem kot
programskem smislu. Da bi omogočili pogoje za dograditev tako oblikovanega
nacionalnega sistema socialnega varstva bo potrebno vzpodbuditi še različne oblike
solidarnosti, samopomoči, dobrodelnosti in prostovoljnega dela ter mehanizme, ki bodo
omogočali razvoj zasebne iniciative in drugih organizacij civilne družbe.
To bo mogoče doseči:
- z razširitvijo možnosti različnih izvajalcev za vstop v sistem socialnega varstva, ki bi
omogočile večjo različnost oblik pomoči,
- z decentralizacijo dejavnosti in alokacijo posameznih pristojnosti tako, da bo imela
lokalna skupnost več možnosti za vplivanje na socialni položaj svojih prebivalcev,
- z rednim razpisovanjem koncesij za programe, ki se pojavijo na novo ali se še ne
izvajajo, ter za področja storitev, kjer še ni dosežen normiran obseg po tem programu,
- z vzpostavitvijo sistema stabilnega financiranja oziroma sofinanciranja programov, ki
pomenijo dopolnjevanje javne službe ,
- s postopnim, načrtovanim in kontroliranim uvajanjem zasebnega dela in z
vključevanjem nevladnih organizacij v izvajanje storitev,
- s sofinanciranjem zagonskih stroškov novih razvojnih in preventivnih programov,
- s prilagoditvijo storitev javnih zavodov različnim in novim potrebam uporabnikov z
namenom, da se doseže večja učinkovitost, strokovnost in finančna racionalnost,
- z uvedbo sistema za spremljanje kakovosti.

I
I
X.
DODATNI
UKREPI
PROBLEMATIKO

ZA

OBMOČJA

S

POSEBNO

SOCIALNO

Država bo s posebnimi ukrepi spodbujala in usmerjala razvoj sociainovarstvenih
dejavnosti, tako, da bo omogočeno vsem občanom uveljavljanje sociainovarstvenih
pravic pod približno enakimi pogoji in po enotnih izhodiščnih standardih. V ta namen
bo:
sofinancirala dodatne programe, ki lahko prispevajo k ponovni oživitvi socialno in
demografsko ogroženih območij,
sofinancirala dejavnosti, ki jih po zakonu zagotavlja občina,
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zagotavljala ugodnejše kadrovske normative za opravljanje posameznih socialno
varstvenih storitev, potrebnih zaradi posebnosti socialne patologije na posameznih
območjih,
priznavala morebitne dodatne stroške, ki so posledica posebnosti določenih območij.
Pri uresničevanju navedenih ukrepov bo država upoštevala demografske, razvojne in
druge značilnosti posameznih območij, zlasti pa :
delež brezposelnega prebivalstva,
delež prebivalstva, starega nad 65 let,
delež posebej ogroženih skupin prebivalstva,
delež površine demografsko ogroženega območja,
delež sredstev, ki jih namenja za socialne programe lokalna skupnost,
narodni dohodek na prebivalca,
število uporabnikov posameznih storitev.

XI. FINANČNI POGOJI ZA URESNIČITEV PROGRAMA

Zastavljeni cilji nacionalnega programa ter predlagani načini in strategije za njihovo
uresničevanje upoštevajo sedanje in napovedane razvojne možnosti države v obdobju do
leta 2005. Ocene predlaganih učinkov, zlasti dograditev sodobnega, pluralnega,
učinkovitega in ljudem prijaznega sistema socialnega varstva , izgradnja nacionalnih
mrež socialnovarstvenih storitev in vzpostavitev nujne infrastrukture dejavnosti, kažejo,
da se bo obseg letnih sredstev za socialno varstvo v bruto domačem proizvodu (BDP)
povečal za približno 20 %. Največji delež vseh sredstev za socialno varstvo predstavljajo
stroški za neposredne denarne dajatve socialno ogroženim posameznikom in njihovim
družinam ter stroški nadomestil z? invalidnost za osebe, ki se ne morejo usposobiti za
samostojno življenje. V skladu z usmeritvijo, da imajo vse aktivne oblike pomoči
prednost pred denarnimi dajatvami, se sredstva za izvedbo socialno varstvenega
programa povečujejo zlasti zaradi večjega obsega storitev, ki naj bi bile zagotovljene
upravičencem v okviru javne službe ali zunaj nje.
Trendi kažejo, da se bo posebej povečal obseg problemov in stroškov, ki so vezani na
pričakovana demografska gibanja in staranje prebivalstva, določeno povečanje pa bo v
začetnem obdobju tudi posledica nove usmeritve področja v socialno preventivo in v bolj
aktivne oblike preprečevanja socialnih stisk, pri katerih bodo imele prednost
socialnovarstvene storitve. V načrtovanem obdobju bodo povečana sredstva namenjena
tudi dograjevanju nevladnega sektorja ( tudi zasebnega dela) in novim programom, ki
bodo v naslednjem obdobju razbremenili sredstva državnega proračuna.
Država si bo prizadevala racionalizirati stroške tudi s sistemom podeljevanja koncesij in
z dovoljenji za delo brez udeležbe javnih sredstev. Posebna skrb bo namenjena
vzpodbujanju samih uporabnikov, da se bodo odločali za individualno sprejemljive
oblike pomoči. Vsekakor pa je pričakovati, da bi se lahko ob ustreznih davčnih
mehanizmih hitreje razvijal tudi sistem donatorstva.
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XII. TEMELJNE USMERITVE ZA DOGRADITEV ZAKONODAJE

Da bi v naslednjem obdobju dosegli zastavljene nacionalne cilje, bo potrebno smiselno
dograditi tudi nekatere zakone in podzakonske predpise. Prioritete bodo imeli naslednji
problemski sklopi:
-

-

ponovna proučitev in dograditev sistema storitev, ki predstavljajo javno službo na
področju socialnega varstva,
jasnejša razmejitev med nalogami, ki jih opravljajo centri za socialno delo kot
socialnovarstvene storitve in med javnimi pooblastili ter uveljavitev možnosti, da
centri za socialno delo sklepajo pogodbe in dogovore za izvajanje posameznih delov
storitev z usposobljenimi podizvajalci,
uvedba načela individualiziranega financiranja pravic, kadar je to racionalno,
decentralizacija nekaterih dejavnosti na nižji nivo organizacije,
deregulacija nekaterih sistemov organiziranja in vodenja dejavnosti, ki so pomembni
za učinkovitejše poslovanje,
uveljavitev načela individualne odgovornosti za posamezne stroške,
institucionalizacija možnosti za večji vpliv uporabnikov na načrtovanje in izvajanje
storitev,
razširitev kroga strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki neposredno
izvajajo storitve,
vzpostavitev socialne inšpekcije in evalvatorjev programov,
dograjevanje sistema standardov in normativov storitev.
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XIII. NOSILCI IN ODGOVORNOST ZA URESNIČITEV PROGRAMA

DRŽAVNI ZBOR:

"

.

sprejme nacionalni program in spremembe veljavne zakonodaje,
skrbi, da se v drugih področnih zakonih določijo ukrepi za preprečevanje
socialnovarstvene problematike,
spremlja uresničevanje dogovorjenih ciljev programa,
določa letne prednostne naloge ob sprejemu proračuna države in drugih ukrepov
ekonomske in socialne politike.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE:
skrbi za izvajanje programa in sprejema ukrepe, potrebne za uresničitev ciljev,
pripravlja in predlaga potrebne spremembe zakonodaje,
usklajuje dejavnosti za vzpostavitev mreže javnih služb in skrbi za njihovo
organiziranost,
ustanavlja javne socialnovarstvene zavode in opravlja naloge ustanovitelja,
zagotavlja financiranje dejavnosti in socialnovarstvenih dajatev iz proračuna
Republike Slovenije,
vzpodbuja razvoj nevladnega sektorja in sofinancira naloge skupnega programa,
predpiše merila za oprostitev plačil storitev,
skrbi za usklajevanje ukrepov, ki sodijo v pristojnost različnih ministrstev,
poroča Državnemu zboru o uresničevanju programa.
i
MINISTRSTVO, PRISTOJNO ZA SOCIALNO VARSTVO:
vodi strokovne priprave in usklajuje predloge zakonskih sprememb,
predpiše normative in standarde storitev po zakonu,
izdaja izvršilne predpise v skladu z zakonom,
ugotavlja izpolnjevanje pogojev za izvajanje javne službe,
razpisuje javne natečaje za podelitev koncesij in sklepa pogodbe o koncesijah za
storitve iz pristojnosti države,
spremlja uresničevanje programa, odgovarja za stanje in za delo javnih izvajalcev,
organizira in opravlja upravni in strokovni nadzor,
razpisuje javne natečaje za financiranje oziroma sofinanciranje programov, ki
dopolnjujejo mrežo javne službe in sklepa ustrezne pogodbe z izvajalci.

OBČINA:
zagotavlja izvajanje storitev iz okvira javne službe, za katero je zadolžena z
zakonom,
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razpisuje javne natečaje za podelitev koncesij in sklepa pogodbe o koncesijah za
storitve iz svoje pristojnosti,
zagotavlja sredstva za plačila oskrbnih stroškov v socialnovarstvenih zavodih za
starejše in invalidne osebe, ki so deloma ali v celoti oproščeni plačil po posebnih
merilih,
pospješuje in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva po zakonu o
lokalni samoupravi.

STROKOVNI SVET SOCIALNEGA VARSTVA:
spremlja politiko in razvoj dejavnosti, daje pobude in mnenja ministru,
daje soglasje k izvedbenemu aktu nacionalnega programa,
spremlja potrebe na področju socialnega varstva in predlaga ukrepe,
predlaga in spremlja programe znanstveno raziskovalnih nalog.

SOCIALNA ZBORNICA:
skrbi za povezanost, razvoj in strokovni dvig socialno-varstvene dejavnosti,
izvaja javna pooblastila in druge naloge, določene z zakonom,
skrbi za uresničevanje kodeksa etičnih načel izvajalcev nalog.

INŠTITUT ZA SOCIALNO VARSTVO:
opravlja informacijske, analitične, strokovno-dokumentacijske in programske naloge,
usklajuje in pospešuje temeljno, aplikativno in razvojno raziskovalno delo na
področju socialnega varstva,
spremlja razvoj dejavnosti in učinke sprejetih ukrepov ter pripravlja strokovne ocene
in podlage za delovanje države na področju socialnega varstva.

VISOKOŠOLSKI IN RAZISKOVALNI ZAVODI:
skrbijo za temeljno izobraževanje kadrov, ki izvajajo strokovne naloge in storitve,
skrbijo za razvoj stroke in promocijo strokovnih in raziskovalnih dosežkov.
N
IZVAJALCI SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV:
opravljajo storitve, za katere so ustanovljeni,
skrbijo za kakovost storitev in za napredek dejavnosti,
centri za socialno delo bodo postali stičišča različnih izvajalcev in usmeijevalci
uporabnikov v različne programe pomoči.
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CIVILNA IN PROSTOVOLJSKA
ORGANIZACIJE :

ZDRUŽENJA

TER

UPORABNIŠKE

sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov ter organizirajo razne skupnostne
akcije,
spremljajo uresničevanje programa in opozarjajo na učinke ter predlagajo dopolnitve
ali spremembe,
dajejo pobude za uvajanje novih dejavnosti.

XIV. UVELJAVITEV NACIONALNEGA PROGRAMA

Ta nacionalni program začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporablja pa se do 31/12- 2005.

************************
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OBRAZLOŽITEV:
Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji dne 26/5-1999 ob prvi obravnavi predloga
nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 (NPSV) sprejel sklep, daje predlog
dokumenta primerna podlaga za pripravo predloga besedila za drugo obravnavo, ter obenem
naložil predlagatelju, naj pri pripravi predloga za drugo obravnavo upošteva naslednja
stališča:
1. V skladu z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve naj predlog
nacionalnega programa opremi z uvodnimi določbami, zamenja strukturo dokumenta tako,
da bo osnovno besedilo predstavljeno pred prilogo ter spremeni končno določbo.
2. Predlagatelj naj prouči mnenje Državnega sveta Republike Slovenije in njegovo pobudo,
da bi nacionalni program socialnega varstva razširili še z mrežo negovalnih bolnišnic, ki bi
lahko dopolnile kapacitete domov za starejše.
3. V skladu s predlogi in pobudami Socialne zbornice Slovenije je potrebno dodatno oceniti
nekatera merila za oblikovanje mrež za storitve iz okvira javne službe ter mrež programov
t.i. drugega kroga, ki jih bo država vzpodbujala in sofinancirala. V tem smislu je potrebno
dopolniti in dograditi tudi prilogo, ki naj predstavlja le informativno gradivo k
nacionalnemu programu.
Po predlogu zbornice naj bi nacionalni program nakazal potrebo po uvedbi licence za delo,
ki bi jo morali pridobiti tudi strokovni delavci in strokovni sodelavci v javnih zavodih,prav
tako je potrebno jasneje zapisati nekatere ocene in napovedi v strategijah in pri tem
upoštevati sodobne pristope na področju strokovnega dela.
4. Država naj poišče mehanizme za vzpodbujanje in razvoj nevladnega sektorja, ki je
pripravljen na izvajanje raznovrstnih socialnih programov.
/ 5. Pri oblikovanju izhodišč in pri določanju obsega mrež socialno varstvenih dejavnosti, ki jih
bo sofinancirala država je potrebno razširiti obseg in vsebine zlasti na področju podpore
osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in sicer tako, da bodo v večji meri
zagotovljeni programi pobolnišnične pomoči, ki jo uspešno vodijo nevladne organizacije.
Poleg navedenih stališč je Državni zbor naložil predlagatelju tudi nalogo, da na novo opredeli
temeljne cilje socialnega varstva. Temeljna cilja naj bi bila le dva in sicer:
a/ Preprečevanje revščine ali položaja, ki bi lahko pripeljal do nje in preprečevanje socialne
izključenosti;
b/ Izboljšanje kakovosti življenja.
Oba temeljna cilja naj predlagatelj podrobneje opredeli.

Predlagatelj je skrbno proučil vsa predstavljena stališča in sklepe Državnega zbora, opravil
dodatne konzultacije z nekaterimi pobudniki sprejetih stališč, organiziral dodatne strokovne
razprave v organih Socialne zbornice Slovenije in v Strokovnem svetu za socialno varstvo ter
izdelal nekatere nčve izračune posameznih količinskih kriterijev tako, da je za osnovo
uporabil podatke iz konca leta 1998 in jih nadomestil s predhodnimi podatki, ki so se nanašali
na stanje ob koncu leta 1997. Na podlagi vsega navedenega je predlagatelj upošteval večino
sprejetih stališč, jih vključil v predlog dokumenta za drugo obravnavo ter opravil manjše
redakcijske popravke, ki prispevajo k jasnosti besedila.
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1. Predlagatelj je v celoti upošteval mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
ter dokument dopolnil z uvodnimi določbami, spremenil končno določbo ter poskrbel za
predlagano strukturo nacionalnega programa.
2. Pobude Državnega sveta Republike Slovenije predlagatelj ni mogel sprejeti v predlagani
obliki, saj izvajalcev zdravstvene dejavnosti ni mogoče vključiti v sistem socialnega varstva.
Hkrati pa predlagatelj pojasnjuje, da so bile rešitve v zvezi z zagotavljanjem t.i. dolgotrajne
nege vključene v Nacionalni program zdravstvenega varstva RS - Zdravje za vse do leta
2004, ki je pripravljen za drugo obravnavo.
3. Pobude Socialne zbornice Slovenije je predlagatelj sprejel v celoti.
3.1. Predlagatelj je ponovno proučil organizacijo in nivo mrež za posamezne socialno
varstvene storitve iz okvira javne službe ter opravil nekatere korekcije količinskih kriterijev.
Pri tem se je odločil za povečanje števila izvajalcev na področju socialne preventive in prve
socialne pomoči, na račun storitev osebne pomoči, ki jo sicer zagotavlja občina.
3.2. Posamezne storitve so v poglavju MERILA ZA DOLOČITEV MREŽ JAVNE SLUŽB
dodatno razdelane, zato da so bolj jasne (npr. pomoč družini za dom). Vsem storitvam sta
dodani po dve alinei, ki prikazujeta pričakovane UČINKE in ŠTEVILO IZVAJALCEV.
Posebej je potrebno pojasniti, da se je predlagatelj odločil za širitev obsega javne službe pri
izvajanju storitve pomoč družini na domu. Evalvacije dosedanjega dela in organizacije teh
dejavnosti, ki so namenjene starejšim osebam, z namenom, da bi čimdlje ostali samostojni v
dosedanjem bivalnem okolju, so pokazale velike prednosti pred bivanjem v zavodu, saj so do
uporabnikov veliko bolj prijazne in se jih poslužuje vedno več starejših ljudi. Potrebe po
tovrstnih storitvah so veliko večje od prvotno načrtovanih. V predlogu nacionalnega programa
za prvo obravnavo je bil nivo te storitve določen na 1,2 % starih 65 in več let ter 0,3
invalidnih oseb, ki živijo doma, v predlogu za drugo obravnavo pa je delež starih, ki jim je namenjena ta storitev povečan na 1,8 % (za primerjavo : Nizozemska - 10%, Danska in
Francija - 6%, Nemčija - 5%, Španija, Grčija, Portugalska po 2 %).
3.3. Na enak način je bilo upoštevano mnenje Socialne zbornice Slovenije, OZARE in
nekaterih drugih nevladnih organizacij, ki so predlagale povečanje obsega nekaterih
dejavnosti, ki jih sofinancira država. Gre zlasti za programe skrbi za osebe z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju, materinske domove in zavetišča za ženske in otroke, za
področje zasvojenosti itd., na novo pa sta vključeni še dve mreži in sicer mreža za pomoč
žrtvam nasilja ter mreža za pomoč brezdomcem.
3.4. Posebej je predlagatelj sledil tudi stališčem Socialne zbornice Slovenije naj bo
priloga le informativno gradivo in ne sestavni del nacionalnega programa. Nadaljnje
razprave zlasti v okviru Strokovnega sveta za socialno varstvo so dejansko pokazale, da
bi bilo natančno prikazovanje količinskih kazalcev in strogo določen vrstni red
izvajanja strategij in ukrepov, ki bi veljal natančno do 31/12-2005, huda ovira razvoju
področja, ki ne bi dovoljevala hitrega odzivanja in prilagajanja spremenjenim
razmeram na področju socialne patologije ter novim možnostim za reševanje. Področje
socialnega varstva je zaradi svoje posebnosti eno od področij, ki mora organizirati
dejavnosti in ukrepe za preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav v skladu s
pričakovanji najbolj ranljivih skupin uporabnikov. Njihovih stisk ni mogoče reševati v
skladu z vnaprej določenimi plani. To so razlogi, zaradi katerih Vlada Republike
Slovenije predlaga, da se v celotnem dokumentu uporabljajo količinski kazalci samo
kot okvir, ki mu sledijo odločitve Državnega zbora o izboru prioritet za posamezno
proračunsko obdobje, sprejete z vsakokratnim državnim proračunom, načine in
dinamiko izvajanja nacionalnega programa in sprejetih ukrepov pa bi določal poseben
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izvedbeni akt, ki bi nadomestil informativno prilogo k nacionalnemu programu. Za
izdajo izvedbenega akta bi bil pooblaščen minister, pristojen za socialno varstvo. Ker
bo izvedbeni akt določal tudi načine uresničevanja določenih strategij, je nujno, da v
postopku sprejemanja takega akta aktivno sodeluje še Strokovni svet za socialno
varstvo. Gre za strokovni organ, ki ga sestavljajo priznani strokovnjaki in poznavalci
socialne politike, njihovo imenovanje pa predlaga Socialna zbornica Slovenije.
4. Predlagatelj je v besedilo vnesel dodatne mehanizme, ki zagotavljajo nevladnemu sektorju
enakopravno sodelovanje in pri participiranju pri javnih sredstev, zato predloženi nacionalni
program zavezuje državo, da je dolžna vzpodbujati razvoj novih programov in skrbeti za
načrtno pluralizacijo področja.
5. Predlagatelj je upošteval tudi naročilo Državnega zbora RS in na novo opredelil
temeljne cilje. Oba cilja je predlagatelj tudi razdelal v obliki strategij. Pri tem je ponovno
proučil številne strokovne podlage in rezultate domačih in mednarodnih raziskav ( Projekt
sveta Evrope: Human Dignity and Social Exclusion, Myrdal, Stanovnik, Novak, Trbanc,
Stropnik) ter ponovno ocenil, da predlaganih ciljev ni mogoče zagotavljati in uresničevati
zgolj v okviru sistema socialnega varstva. Taka ocena izhaja tudi iz ugotovitev pravkar
zaključenega projekta, ki ga je v okviru Programa PHARE izdelala skupina priznanih tujih
strokovnjakov ( Projekt SL9605.01.2a - F207 in F 208 - Izdelava strategije za uresničevanje
Nacionalnega programa socialnega varstva). Predlagatelj se je zato odločil za amandmaja, ter
dodatno pojasnil svojo odločitev. Tako odločitev je podprl tudi Strokovni svet za socialno
varstvo.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, dne 23.12.1999

AMANDMAJA
K PREDLOGU NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA
DO LETA 2005 (NPSV) - EPA 1077 - druga obravnava

1. amandma : k poglavju NACIONALNI CILJI SOCIALNEGA VARSTVA
Zadnji odstavek v poglavju II. NACIONALNI CILJI SOCIALNEGA VARSTVA se
spremeni tako, da se glasi:
»Do leta 2005 bodo ukrepi države usmerjeni zlasti k naslednjim socialno
varstvenim ciljem:
1. CILJ: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
Zagotoviti pogoje, ki bodo vsakomur omogočali socialno varnost in človeško
dostojanstvo, pogoje, ki bodo prispevali k socialni pravičnosti, k razvijanju
solidarnosti in upoštevanju različnosti ter druge pogoje, s katerimi se zagotavlja
ugoden socialni položaj vseh prebivalcev in preprečujeta revščina ter socialna
izključenost.
2. CILJ. ZAGOTAVLJANJE AKTIVNIH OBLIK SOCIALNEGA VARSTVA
Posameznikom, družinam in skupinah prebivalstva, ki si ugodnega socialnega
položaja ne morejo zagotoviti sami ( z delom, s sistemom zavarovanj, z dohodki iz
premoženja ali na druge načine), zagotoviti ne le pasivno socialno pomoč, ampak
podporo za čim večjo samostojnost pri iskanju izhoda iz kriznih situacij, ter
razviti podlage za uveljavljanje načela lastne odgovornosti.
3. CILJ: RAZVOJ STROKOVNIH SOCIALNIH MREŽ POMOČI
Zagotoviti strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju
socialnih stisk vsem, ki se znajdejo v rizičnih življenjskih situacijah in tistim, ki
zaradi različnih razlogov niso sposobni za samostojno življenje in delo ali ne
morejo uspešno delovati v svojem socialnem okolju, zagotoviti vpliv uporabnikov
na izvajanje programov in storitev in jim nuditi možnost lastne izbire
najustreznejše oblike pomoči.
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4. CILJ: VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ PLURALNOSTI DEJAVNOSTI
Zagotoviti različnost programov in izvajalcev, možnosti za razvoj prostovoljnega
dela, solidarnosti, dobrodelnosti in samopomoči, za uveljavitev nevladnega
sektorja, zasebništva in uporabniških združenj ter jih povezati v enovit sistem
socialnega varstva na nacionalni ravni.
5. CILJ: OBLIKOVANJE
SOCIALNIH STISK

NOVIH

PRISTOPOV

ZA

OBVLADOVANJE

Načrtno razvijati nove socialno varstvene programe, ki bodo omogočali odzivanje
na spremembe socialnega položaja prebivalstva, uvajati nove metode dela in
skrbeti za razvoj stroke.«
Obrazložitev amandmaja:
Vlada Republike Slovenije je kot predlagatelj nacionalnega programa v skladu s
stališči Državnega zbora ponovno proučila temeljne cilje, ki naj jih Slovenija doseže
na področju socialnega varstva do leta 2005 in ugotavlja, da temeljna cilja, ki ju je
določil Državni zbor ob prvi obravnavi dokumenta predstavljata sistem ukrepov, ki ne
posegajo samo na področje socialnega varstva, ampak še na druga ključna področja
socialne varnosti. Doseganje ciljev, kot sta določena v osnovnem besedilu dokumenta,
bi morali vsebovati nacionalni programi tako na področju izobraževanja, zdravstva,
stanovanjskega gospodarska in na drugih področjih, in jih ni mogoče uresničevati
zgolj v okviru sistema socialnega varstva. Zaradi prepletanja in medsebojnega
učinkovanja večjega števila socialno političnih ukrepov, je Vlada ocenila, da je
potrebno o tem pripraviti celovit program in tako je pripravljen poseben državni
program boja proti revščini in socialni izključenosti. Vlada tudi meni, da je v fazi, ko
želimo z nacionalnim programom na novo vzpodbuditi nekatere razvojne procese na
področju socialnega varstva, nujno da si zastavimo ključne cilje in strategije tudi za
vprašanja kot so pluralizacija področja ali uvajanje novih pristopov, saj pomenijo nov
kvaliteten premik sedanjega sistema in so pomemben dejavnik za doseganje
zastavljenih ciljev.

2.amandma : k poglavju STRATEGIJE URESNIČEVANJA ZASTAVLJENIH CILJEV
Besedilo poglavja III. STRATEGIJE URESNIČEVANJA ZASTAVLJENIH CILJEV se
spremeni tako, da se glasi:
»Za doseganje zastavljenih ciljev se določajo naslednje strategije :
KI. CILJU: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
1. Možnosti za vzdrževanje in razvoj ugodnega socialnega položaja prebivalcev bo
država zagotavljala zlasti tako, da bo skrbela za povezanost in za skladen razvoj
vseh tistih razvojnih področij, ki pomembno vplivajo na socialni položaj
prebivalstva. Trajna skrb bo namenjena usklajevanju programov in posameznih

poročevalec, št. 4

40

13. januar 2000

ukrepov na področjih dela in zaposlovanja, dohodkovne in davčne politike, vzgoje
in izobraževanja, štipendijske politike, zdravstva in stanovanjskega gospodarstva
ter posebnega varstva invalidov. Programi vseh navedenih področij morajo
upoštevati tudi socialni položaj uporabnikov in predvideti posebne ukrepe za
skupine, ki bi potrebovale drugačno obravnavo (subvencije, oprostitve itd).
Pri uresničevanju navedenega cilja bodo pomembne zlasti naslednje usmeritve:
1.1. Najpomembnejši element socialne varnosti aktivnega prebivalstva sta delo in
ustrezna zaposlitev, zato je potrebno razvijati nove ukrepe aktivne politike
zaposlovanja, ki bi nudili priložnost vsem iskalcem zaposlitve ter vzpodbujati
delodajalce, da zaposlenim zagotovijo pogoje za varno delo ter prijazno delovno
okolje;
1.2. Cena dela mora omogočiti zaposlenim, da pod normalnimi pogoji lahko
dosežejo dohodek, ki jim zagotavlja socialno varnost, tistim, ki jih morajo
preživljati pa dostojno preživetje;
1.3. Ukrepi na področju davčne politike morajo upoštevati socialne razlike in
različne zmožnosti prebivalstva ter stimulirati razvoj neprofitnih dejavnosti,
donatorstva in sponzoriranja socialno varstvenih programov;
1.4. Mladim ljudem, ki so vključeni v sisteme vzgoje in izobraževanja, je treba
omogočiti enake možnosti za šolanje in za osebnostni razvoj, jim dati priložnost
za vključitev v ustvarjalno življenje in jim pomagati pri tem vključevanju ter pri
razvijanju načel solidarnosti in strpnosti;
1.5. Zdravje prebivalstva je odvisno od kvalitete življenja, zato se morajo
programi zdravstvene preventive nujno prepletati in dopolnjevati z aktivnostmi
drugih področij, ki vzpodbujajo zdrave načine življenja. Posebej je potrebno
vzpostaviti tesnejše sodelovanje med socialnimi programi in programi, ki jih za
posebne skupine prebivalstva izvajajo posamezne vrste
bolnišnic, službe
družinske medicine, zdravstvene nege in patronažne službe. Posebno pozornost bo
treba posvetiti tudi zagotavljanju dolgotrajne nege, zlasti za starejše osebe in
invalide.
1.6. Pogojev za bivanje ni mogoče zagotavljati zgolj po tržnih načelih, zato so
nujni posebni programi za zagotavljanje bivalnih pogojev ter za subvencioniranje
stroškov bivanja posebej ranljivim skupinam prebivalstva.
1.7. Invalidne osebe in druge osebe s posebnimi potrebami imajo pravico do
posebnih obravnav, s katerimi se jim zagotavljajo pogoji za čim boljšo usposobitev
za samostojno življenje ali njim primerno nego; posebej pa jim je treba zagotoviti
pravice do enakovrednega sodelovanja v okolju ter jim omogočiti pogoje za
življenje brez arhitekturnih in drugih komunikacijskih ovir.
1.8. Gmotno ogroženim osebam, ki nimajo dohodkov za preživetje, je treba
zagotoviti preživetje s sistemom socialnih pomoči, na ravni, ki bo omogočala, da
bo tudi v času prejemanja pomoči njihovo življenje dostojno, hkrati pa pomoč ne
bo destimulativna za delo.
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2. Kakovost življenja bomo razvijali preko razvojnih in preventivnih programov,
ki bodo usmerjeni k usposabljanju ljudi za dobre medsebojne odnose, za
medgeneracijsko sodelovanje in za uveljavljanje enakih možnosti obeh spolov.
3. Raziskovati bo treba družbene vzroke, ki povzročajo socialne stiske in težave,
izdelati programe za njihovo obvladovanje ter preoblikovati in dopolniti
dejavnosti socialnega varstva tako, da bo pomembnejši delež sredstev, programov
in kadrov namenjen socialni preventivi.
K 2. CILJU: ZAGOTAVLJANJE AKTIVNIH OBLIK VARSTVA
1. Posameznim skupinam prebivalcev bo država omogočala vključevanje v
posebne preventivne in druge programe socialno varstvenih storitev, s katerimi bo
mogoče:
- usposabljati zlasti mlade ljudi za opravljanje vloge odgovornega starševstva ter
za dobre medosebne odnose v družini;
■ preprečevati različne vrste zasvojenosti in nasilja, zasvojenim in žrtvam nasilja
pa nuditi organizirano pomoč pri premagovanju zapletenih socialnih stisk;
- pripravljati srednjo generacijo na lastno starost in pomagati starejšim ljudem
ter njihovim družinam, da z različnimi oblikami pomoči in ob podpori skupin
za samopomoč, omogočijo starejšim članom čim daljše in dostojno bivanje v
dotedanjem okolju;
* omogočiti otrokom z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, v skladu z
njihovimi sposobnostmi, enake možnosti vzgoje in izobraževanja;
■ zagotoviti pogoje, ki bi omogočili odraslim osebam s posebnimi potrebami
neodvisno in samostojno življenje ob pomoči družine, invalidskih organizacij,
drugih nevladnih organizacij in državnih služb;
■ razvijati solidarnost, dobrodelnost, samopomoč in prostovoljno delo ter
občutek za drugačnost;
2. Pomoč v obliki storitev bo imela prednost pred denarnimi oblikami.
V ta namen bo potrebno zagotoviti možnosti, ki bodo omogočale prejemnikom
denarnih pomoči, da se bodo vključevali zlasti v različne programe aktivne
politike zaposlovanja in v druge programe, s katerimi se lahko izboljšajo njihove
možnosti za prehod iz kroga pasivnih prejemnikov socialnih podpor, v krog
tistih, ki bodo pridobili možnost, da si socialno varnost zagotovijo z delom in
zaposlitvijo.
3. Prebivalcem, ki nimajo zagotovljenega minimalnega dohodka za preživetje in si
ne morejo zagotoviti najnujnejših sredstev sami, iz razlogov na katere ne morejo
vplivati, bo država zagotavljala preživetje na dostojni ravni s sistemom socialno
varstvenih dajatev ter pri tem vzpodbujala upravičence, da se aktivno vključijo v
razreševanje svojih težav in se zavedo lastne odgovornosti za svoj socialni položaj.
4. Vzpostaviti bo treba pregleden sistem vseh tistih socialnih prejemkov
prebivalstva, ki določajo nivo socialne varnosti ter dopolniti postopke in merila
tako, da bodo denarno pomoč prejemali dejansko socialno ogroženi upravičenci,
ki si sami ne morejo zagotovitvi preživetja.
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K 3. CILJU: RAZVOJ STROKOVNIH SOCIALNIH MREŽ POMOČI
1. Vsem, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo normalno funkcionirati v okviru
primarnih socialnih mrež ali imajo zaradi starosti, invalidnosti, motenj v telesnem
ali duševnem razvoju ali trajnih težav z duševnim zdravjem, omejene možnosti za
delovanje v okolju, bo strokovno podporo in pomoč zagotavljal sistem strokovnih
služb, dopolnjen z dejavnostmi nevladnih organizacij, civilnih združenj in
posameznikov.
Socialne mreže različnih vrst se bodo razvijale tako, da bo zagotovljena čimbolj
enakomerna pokritost potreb po celotni državi.
Država bo skrbela za dopolnjevanje in postopno preoblikovanje sprejemljivega
dela obstoječih institucionalnih oblik pomoči v druge, ljudem prijaznejše oblike,
za čim samostojnejše oblike življenja ter za večji vpliv uporabnikov storitev. Zlasti
se bo zavzemala za to, da bodo izvajalci institucionalnega varstva dopolnili in
razširili ponudbo svojih storitev, jih prilagodili posebnim potrebam uporabnikov,
se dodatno odprli do okolja ter izvajali tudi izven institucionalne oblike varstva.
Istočasno bo vzpodbujala in organizirala izvajanje novih oblik skrbi za
posameznike in skupine tako, da bo v mrežo javne službe na podlagi koncesij
vključevala različne izvajalce ter načrtno dograjevala mreže različnih storitev, ki
sicer niso določene kot javna služba, jo pa dopolnjujejo in bogatijo.
2. Prebivalcem, ki se zaradi različnih razlogov pogosteje znajdejo v rizičnih
življenjskih situacijah, bo država zagotavljala posebne programe socialno
varstvenih storitev in sicer:
- vzgojno zanemarjenim in zlorabljenim otrokom bo zagotovljena učinkovita
pomoč preko posebej usposobljenih strokovnih timov za krizne intervencije, z
možnostjo takojšnje zaščite, če je ta nujno potrebna,
■ družinam, ki same ne zmorejo zagotoviti ugodnih pogojev za normalno
odraščanje svojih otrok, bo omogočena posebna psihosocialna in socialno
pedagoška pomoč, z namenom, da se ohrani družinska skupnost in da se
prepreči ločitev družinskih članov,
• zasvojenim, žrtvam nasilja in drugače trpinčenim osebam bo zagotovljena
organizirana pomoč pri premagovanju zapletenih socialnih stisk in pomoč pri
urejanju odnosov v okolju,
- invalidnim in drugim osebam, s posebnimi potrebami, ki se odločijo za življenje
izven družine, bo omogočena samostojnost ob pomoči invalidskih organizacij in
posebnih socialnih mrež;
■ starejšim osebam, ki ne morejo same ali ob pomoči družine skrbeti za svojo
oskrbo in nego, bo ponujena posebna organizirana pomoč v bivalnem okolju;
3. Vsem, ki bodo iskali strokovno pomoč, bo treba omogočiti večjo izbiro med
različnimi storitvami, postopno razviti sistem individualiziranega Financiranja ter
razviti mehanizme, ki bodo zagotavljali večji vpliv uporabnikov na načrtovanje in
na izvajanje storitev.
K 4. CILJU: VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ PLURALNOSTI DEJAVNOSTI
«
Da bi država omogočila vzpostavitev enovitega sistema socialnega varstva, ki bo
temeljil na pluralnosti programov in izvajalcev ter razvoj prostovoljnega dela,
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dobrodelnosti, samopomoči in donatorstva, bo skrbela za večjo neposredno
finančno podporo
in za vzpodbujanje razvoja nevladnih organizacij in
zasebništva ter za uveljavitev dodatnih davčnih mehanizmov, ki bodo vzpodbujali
nastajanje, razvoj in financiranje socialnih programov.
Preko podeljevanja koncesij in dovoljenj za delo ter preko stabilnejšega
sofinanciranja programov bo omogočila razvoj nevladnega sektorja in
zasebništva, kar bo skupaj z obstoječimi oblikami omogočilo pluralnost izvajanja
storitev socialnega varstva.
Preko javnih natečajev bo podpirala nacionalne zveze in različna združenja ter
druge izvajalce izven javne službe, ki svoje programe usmerjajo na rizične skupine
prebivalcev in jih usposabljajo za samopomoč. Z njimi bo sklepala pogodbe o
sofinanciranju programov in jim zagotavljala dolgoročnejše sodelovanje.
Država bo z vsakoletnim državnim proračunom določala delež, ki ga bo iz
sredstev za socialno varstvo, namenjala za razvoj
pluralnosti. Hkrati bo
zagotovila, da bodo različni izvajalci povezani v enovit sistem socialnega varstva,
ki bo uporabnikom omogočal informacije o vseh možnih oblikah pomoči in s tem
možnost izbire. V ta namen bo vzpostavljen enoten informacijski sistem socialnega
varstva na nacionalni ravni.
Na regijskih ali na medobčinskih ravneh bodo vlogo povezovalca sistema,
vzpodbujcvalca novih programov in posredovalca informacij v okviru javne
službe, zagotavljali centri za socialno delo, kot javni socialno varstveni zavodi.
Njihova naloga bo tudi strokovna podpora programom, ki jih bodo vzpostavljali
in razvijali izvajalci nevladnih organizacij in zasebniki. Centri za socialno delo
bodo postali stičišča različnih izvajalcev in usmerjevalci uporabnikov v različne
programe pomoči.
V okoljih, v katerih ponudbe izvajalcev ali programov drugih izvajalcev, ne bodo
nudile uporabnikom možnosti izbire, bodo izvajanje storitev organizirali centri za
socialno delo v sodelovanju z lokalno skupnostjo in z uporabniki.
K 5. CILJU : OBLIKOVANJE NOVIH PRISTOPOV ZA OBVLADOVANJE
SOCIALNIH STISK
1. Razvojna dinamika države, spremembe v načinu življenja, spreminjanje
tradicionalnih vrednot in drugi vplivi okolja povzročajo vedno nove pojavne
oblike socialnih stisk in težav posameznikom in skupinam prebivalstva. Da bi
država in nosilne stroke socialnega varstva lahko uspešno delovale tudi v novih
pogojih, bo potrebno:
• načrtno uvajati nove razvojne programe, zagotoviti njihovo spremljanje in ob
ugodnih strokovnih ocenah poskrbeti za to, da postanejo del redne dejavnosti
socialnega varstva, in sicer vsaj en nov razvojni program letno,
• določiti program prioritet pri uvajanju novih razvojnih programov za večletno
obdobje, pri čemer naj bi imela prednost področja, ki predstavljajo socialno
preventivo,
• dati večji poudarek primarnim in sekundarnim preventivnim programom ter
pri njihovem koncipiranju in izvajanju zagotoviti povezovanje z drugimi
ključnimi področji ( šolstvo, zdravstvo, zaposlovanje itd).
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2. Država bo skrbela za izobraževanje in redno strokovno izpopolnjevanje vseh
izvajalcev, za vzpostavljanje raznih motivacijskih mehanizmov, ki omogočajo
strokovni napredek, za vzpodbujanje
in financiranje
interdisciplinarnih
študijskih programov, podpirala bo skupinsko delo strokovnjakov različnih
poklicev ter koordinacijo med strokami. Tako bo mogoče razvijati nove oblike
dela in skrbeti za inovativnost področja.
Država bo vzpodbujala tudi razvoj novih poklicev, ki se bodo vključevali v
dejavnost socialnega varstva, saj gre pogosto za dela in opravila, ki se razlikujejo
od drugih področij in jih ni mogoče oblikovati v okviru splošnih programov.
Posebno skrb bo država namenila tudi uveljavitvi in razvoju različnih oblik
supervizije strokovnega dela.
Načrtovanje in razvijanje novih oblik dela je možno le na podlagi preglednega
informacijskega sistema dejavnosti, ki vključuje vse izvajalce, z možnostjo
povezav z informacijskimi sistemi drugih področij socialne politike.«
Obrazložitev amandmaja:
Amandma je posledica amandmaja k poglavju NACIONALNI CILJI SOCIALNEGA
VARSTVA, saj le določa strategije za doseganje novo predlaganih ciljev. Poleg tega pa
amandma vključuje še nekatere rešitve, ki jih je predlagatelju programa predlagal v
proučitev Državni zbor. Tako je na več mestih poudarjena vloga države pri
vzpostavljanju in razvijanju pluralnosti programov in izvajalcev, zlasti pa so
predvideni tudi določnejši mehanizmi, s katerimi bi pridobile večjo možnost razvoja
tudi nevladne organizacije in zasebniki.
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SOCIALNA ZBORNICA
SLOVENIJE

Številka: 1050 - 1 /99
Dne: 14. december 1999
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

1000 LJUBLJANA
Kotnikova 5
Zadeva: Mnenje k predlogu Nacionalnega programa socialnega varstva do 1. 2005
za drugo branje

T

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je skladno s stališčem
Državnega zbora Republike Slovenije, da ponovno prouči stališče, predloga in pobude
Socialne zbornice Slovenije, zbornico vključilo v delovno skupino za pripravo
predloga gradiva za drugo branje.
Socialna zbornica Slovenije je 30. junija 1999 obvestila pristojno ministrstvo o
svoji ugotovitvi, daje predlagatelj večino vsebinskih predlogov zbornice že upošteval
pri pripravi predloga Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005, za prvo
obravnavo. Istočasno je zbornica konkretizirala tista svoja stališča, ki so ostala
nedorečena ter jih predlagala za vključitev v pripravo gradiva za drugo obravnavo, kar
je bilo v celoti upoštevano.
Posebej poudarjamo:
Naš predlog, naj priloga I. k Nacionalnemu programu socialnega varstva
predstavlja le informativno gradivo, je bil sprejet, tako da so pomembnejši kazalci
integrirani v sam program inje priloga le informativno gradivo;
- Strateški nacionalni cilji socialnega varstva, opredeljeni v Nacionalnem programu
socialnega varstva za prvo obravnavo, so celovito in strokovno opredeljeni; v njih
je ustrezno prepoznavna vloga uporabnikov kot tudi izvajalcev socialnovarstvene
dejavnosti.
4. cilj: »Vzpostavitev in razvoj pluralnosti« in 5. cilj: » Oblikovanje novih
pristopov za obvladovanje socialnih stisk« , sta bistvenega pomena za razvoj in
kvaliteto dejavnosti. V celoti podpiramo amandma Vlade Republike Slovenije v •
zvezi s ponovno uvrstitvijo petih ciljev v program.
Preventiva na področju socialnega varstva je dobila večji poudarek na račun
kurative, kar je zlasti pomembno v zvezi s preprečevanjem revščine in socialne
izključenosti.
Povečala seje podpora razvoju nevladnega sektorja, kar je v neposredni zvezi s
pluralnostjo dejavnosti in z novimi pristopi, ki naj omogočijo uporabnikom izbiro
ter dostop do čimbolj kvalitetnih storitev.
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Socialna zbornica Slovenije meni, daje nujno čimprej sprejeti ta strateški
dokument socialnega varstva in nadaljevati z realizacijo nacionalnih ciljev. To
pričakujejo tako neposredni izvajalci v socialnem varstvu, kakor tudi potencialni
uporabniki.
Socialna zbornica Slovenije bo, skladno z Zakonom o socialnem varstvu in
predlogom Nacionalnega programa socialnega varstva, aktivno sodelovala pri
uresničevanju tega dokumenta.

S spoštovanjem,

PREDSEDNICA SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

SLOVENIJE

V vednost:
Državna sekretarka Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve , gospa Lidija APOHAL
VUČKOVIČ
Predsednica Odbora Državnega zbora za delo, zdravje, družino in socialno politiko, gospa
prim dr. Ana Majda KREGELJ ZBAjČNIK

Zemljemerska I2/IX, 1000 LJUBLJANA
p.p. 2004, 1104 LJUBLJANA
tel/f**: (+ 386 61) 13-14-118 • 13-27-053 • 13-36-030 • 13-35-296
E-poSta: info.soczbor@»oczbor-sl.si
divCn« itevilka: 54713960
matična Itevilka: 5823757
liro račun: 50100-637-56463
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REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Strokovni svet za socialno varstvo

i.
yi V4t
Mednarodno leto starejših 1999
Številka: 551.00 -006/97
Datum: 2/12-1999

UGOTOVITVE IN STALIŠČA
STROKOVNEGA SVETA ZA SOCIALNO VARSTVO
k predlogu NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA DO LETA 2005

Strokovni svet za socialno varstvo je ob obravnavi predloga Nacionalnega programa socialnega
varstva do leta 2005 - druga obravnava, na 9. redni seji dne 2. decembra 1999, sprejel naslednje
ugotovitve in stališča :
1. Predlog besedila NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA DO LETA 2005,
je pripravljen v skladu s stališči fn napotki, ki jih je ob prvi obravnavi oblikoval Strokovni svet za
socialno varstvo. Dokument povsem sledi novi paradigmi socialne politike v sodobnem svetu in
upošteva dobre prakse razvitih socialnih držav. Posebej upošteva usmeritve po aktivni udeležbi
uporabnikov storitev, vzpostavlja mehanizme za razvoj pluralnosti programov in izvajalcev storitev
ter vpeljuje nove modele za preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav. Posebno pozornost
namenja posameznikom in skupinam, ki se pogosteje znajdejo v rizičnih življenjskih okoliščinah ter
jih vzpodbuja, da ostanejo čim dlje socialno vključeni v svojem dotedanjem okolju. V ta namen
zagotavlja nove možnosti za prestrukturiranje nekaterih dejavnosti in za razvoj novih oblik strokovne
podpore ter določa postopke za njihovo uresničitev.
2. Strokovni svet meni, da na novo vključena temeljna cilja, ki ju je predlagatelj vključil v besedilo
za drugo obravnavo po sklepu Državnega zbora RS, ne odražata dejanskih vsebin in področij
delovanja, ki so na voljo sistemu socialnega varstva po veljavni zakonodaji. Ta dva cilja posegata na
druga področja socialne politike in jih je možno kot celoto uresničevati le na podlagi razvojnih
dokumentov različnih področij, nikakor pa ne zgolj na podlagi obravnavanega programa. Zato
Strokovni svet podpira predlog, da Vlada RS predlaga amandmaja, s katerima bi nadomestili besedili
poglavij NACIONALNI CILJI SOCIALNEGA VARSTVA in STRATEGIJE URESNIČEVANJA
ZASTAVLJENIH CILJEV, tako da bo program vseboval vseh pet prvotno predvidenih ciljev.
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3. Strokovni svet podpira predlog Socialne zbornice Slovenije, da PROGRAM IZVAJANJA
SOCIALNOVARSTVENIII STORITEV, ki je bil ob prvi obravnavi sestavni del nacionalnega
programa, postane informativno gradivo in podlaga za izdelavo posebnega izvedbenega akta, ki naj ga
sprejme minister, pristojen za socialno varstvo. V tem smislu je utemeljena tudi pobuda, da se vsi
količinski kriteriji v nacionalnem programu obravnavajo kot podlaga za načrtovanje in izvajanje
programa, ki pa dopuščajo prilagajanje novim ali drugačnim potrebam uporabnikov v naslednjem
petletnem obdobju.
Strokovni svet želi aktivno sodelovati pri pripravi izvedbenega akta, ki naj bi ga izdal minister, ter
prevzeti del strokovne odgovornosti za posamezne rešitve.
4. Strokovni svet posebej soglaša z nekaterimi novimi poudarki v nacionalnem programu, zlasti
podpira usmeritve, ki dajejo večji pomen socialni preventivi in prvi socialni pomoči ter širitvi mrež, ki
jih bo sofinancirala država. Ocenjuje tudi, da je vloga centrov za socialno delo v dokumentu
naravnana razvojno ter da prispeva k nadaljnji pluralizaciji dejavnosti.
5. Strokovni svet predlaga ministrstvu, da te ugotovitve in stališča posreduje tudi Vladi RS, ter da
stori vse za čimprejšnjo obravnavo in sprejem nacionalnega programa v Državnem zboru.

Predsednica
Strokovnega sveta za socialno varstvo
dr. Andreja KAVAR VIDMAR
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Predlog zakona o

PREPREČEVANJU

ZAPOSLOVANJA

DELA

NA

IN

ČRNO

(ZPDZC)

- EPA 553 - II - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 140. seji dne 23.12.1999 določila
besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O PREPREČEVANJU DELA IN
ZAPOSLOVANJA NA ČRNO,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa, dodatnega
sklepa in stališč 14. seje Državnega zbora Republike Slovenije
z dne 26.5.1999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Branko OMERZU, državni sekretar v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve.

brez izpolnjevanja drugih z zakonom predpisanih pogojev.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Delo na črno

Splošno

3. člen

1. člen

(1) Za delo na črno se šteje opravljanje dejavnosti oziroma dela v
naslednjih primerih:

(1) Ta zakon določa, v katerih primerih se opravljanje dejavnosti
oziroma dela šteje kot delo na črno, v katerih primerih je šteti
zaposlovanje delavcev kot zaposlovanje na črno, kdo je
soudeleženec dela na črno in kaj je nedovoljeno reklamiranje.

-

Pojmi
2. člen
(1) Pravna oseba po tem zakonu je gospodarska družba,
zadruga, zavod oziroma druga pravna oseba, ki opravlja
registrirano dejavnost.

če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v
sodni register, ali če nima z zakonom predpisanih listin o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti,
če zasebnik opravlja dejavnost, ki je nima priglašene pri
pristojnem organu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje priglašene dejavnosti,
če pravna oseba ali zasebnik opravlja dejavnost kljub začasni
prepovedi opravljanja dejavnosti,
če tuja pravna oseba ali zasebnik, ki ima sedež oziroma
prebivališče izven Republike Slovenije, opravlja dejavnost na
ozemlju RS ali, če opravlja določene storitve na ozemlju RS
brez izpolnjevanja pogojev in prijave pričetka opravljanja
storitev pri pristojnemu davčnemu uradu,
če fizična oseba opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisana
ali priglašena kot to določa ta ali drugi zakoni.

(2) Zasebnik po tem zakonu je samostojni podjetnik oziroma
druga fizična oseba, ki opravlja registrirano ali priglašeno
dejavnost.

-

(3) Fizična oseba po tem zakonu je domača ali tuja oseba, ki
opravlja dejavnost oziroma delo brez registracije ali priglasitve in

(2) Opravljanje dela na črno iz prvega odstavka tega člena je
prepovedano.
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Soudeleženec dela na črno

II. IZJEME

4. člen

Aktivnosti, ki niso delo na črno

(1) Pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba, ki omogoči eni ali
več osebam opravljanje dela na črno, za katere ve, da opravljajo
delo na črno, je soudeleženec dela na črno.

7. člen
Ne glede na določbe 3. člena tega zakona se za delo na črno ne
šteje opravljanje dejavnosti ali dela v naslednjih primerih:

(2) Pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba, ki sklene pogodbo
z drugo pravno osebo, zasebnikom ali fizično osebo, za katere
ve, da opravljajo delo na črno, je soudeleženec dela na črno.
Zaposlovanje na črno
5. člen

-

(1) Prepovedano je zaposlovanje na črno, za kar se šteje, če
pravna oseba ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti:

medsebojna sosedska pomoč,
opravljanje dela v lastni režiji izključno za osebne potrebe,
opravljanje nujnih del za preprečitev nesreč ali odstranitev
posledic naravnih in drugih nesreč,
opravljanje humanitarnega, karitativnoga, prostovoljnega ter
dobrodelnega dela,
osebno dopolnilno delo.
Sosedska pomoč

z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe
o delu v skladu s predpisi in delavca ni prijavil zavodu za
zdravstveno zavarovanje in zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje,

8. člen
Za medsebojno sosedsko pomoč se šteje opravljanje dela med
sosedi, kadar med njimi obstaja določena bližina v smislu
prebivanja, če med njimi ni sklenjene pogodbe in je delo opravljeno
brez plačila ter če ga ne opravi pravna oseba ali zasebnik, ki
opravlja dejavnost, ki je neposredno vezana na opravljeno delo,
kakor tudi druge oblike medsosedske pomoči, določene v zakonu.

zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi
o zaposlovanju tujcev,
(2) Za zaposlovanje na črno se šteje tudi, kadar fizična oseba v
svojem imenu in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja
delo na črno.

Delo v lastni režiji

Nedovoljena reklama

9. člen
Za opravljanje del v lastni režiji se šteje opravljanje vseh del na
nepremičninah, razen če s posebnim zakonom ni drugače
določeno, in na premičninah v osebni lasti, ter opravljanje storitev,
kadar jih opravlja lastnik sam ali njegov zakonec ali oseba, s
katero živi v izvenzakonski skupnosti, ali z osebami, s katerimi je
v sorodstvu v ravni vrsti do 3. kolena.

6. člen
(1) Prepovedano je naročanje in objavljanje oglasov (nedovoljena
reklama) v časopisih, revijah, radiu, televiziji in drugih elektronskih
medijih (oglaševalska organizacija) ali posredovanje in objavljanje
reklamnih sporočil na drug način, ki je dostopen javnosti, če:
pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba ponuja oziroma
reklamira delo na črno po 3. členu tega zakona,

Nujno delo

pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba objavlja potrebo po
delavcu, katerega delo ni vezano na registrirano oziroma
priglašeno dejavnost.

10. člen
Za opravljanje nujnih del za preprečitev nesreč ali odstranitev
posledic naravnih in drugih nesreč se štejejo vsa dela, ki so
namenjena preprečevanju naravnih nesreč (poplave, plazovi...)
ali odstranjevanju posledic naravnih nesreč (odstranjevanje
ruševin, naplavin...) in drugih nesreč (odprava posledic požara in
podobno).

(2) Naročnik oglasa je dolžan ob naročilu oglasa navesti podatke
o njegovi identiteti: firmo in sedež firme ter ime in priimek odgovorne
osebe ali ime in priimek naročnika ter njegovo stalno prebivališče.
(3) Oglaševalska organizacija ne sme objavljati oglasov, če
naročnik oglasa ne posreduje podatkov iz drugega odstavka
tega člena.
(4) Oglaševalska organizacija je dolžna organom iz 13. člena
tega zakona na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku
oglasa.
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Humanitarno, karitativno, prostovoljno
in dobrodelno delo

Posreden nadzor o kršitvah določb tega zakona izvajajo tudi:
carinska uprava, kmetijski, gozdarski in gradbeni inšpektorat,
inšpektorat za okolje in prostor, zdravstveni inšpektorat, šolska
inšpekcija in policija.
Navedeni organi so dolžni o sumih ali ugotovitvah kršitev določb
tega zakona nemudoma pisno obvestiti pristojni organ iz prvega
odstavka tega člena.

11. člen
(1) Za humanitarno, karitativno in prostovoljno delo se šteje
brezplačno opravljanje dela za organizacije, ki so registrirane kot
humanitarne ali karitativne ter organizirano prostovoljno delo v
okviru drugih nevladnih organizacij.

(3) Nadzorni organi iz prvega in drugega odstavka tega člena
imajo pri ugotavljanju kršitev določb tega zakona pravico zahtevati
od pravne osebe, zasebnika in fizične osebe vse listine, na podlagi
katerih je mogoče ugotoviti kršitve določb tega zakona.

(2) Za dobrodelno delo se šteje brezplačno opravljanje dela, ki je
namenjeno varovancem v vzgojnovarstvenih zavodih, šolarjem,
dijakom in študentom v izobraževalnih zavodih, bolnikom v
bolnišnicah ter osebam v domovih za ostarele.

(4) Če se opravlja delo na črno iz 3. člena tega zakona, izda
nadzorni organ iz prvega odstavka tega člena odločbo, s katero
prepove opravljanje tega dela.

Osebno dopolnilno delo

(5) Rok za pritožbo zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je
osem dni od dneva vročitve. Pritožba zoper odločbo ne zadrži
izvršitve odločbe.

12. člen

(6) Če je po tem zakonu mogoče odvzeti predmet, s katerim je
bilo opravljeno delo na črno, lahko nadzorni organ iz prvega
odstavka tega člena predmet začasno zaseže.

(1) Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar fizična oseba osebno
sama opravlja dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela,
nabira in prodaja gozdne sadeže in zališča ter opravlja druga
manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo
drugače.

Državna komisija

(2) Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar fizična oseba
osebno sama izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti, za
katere ima pridobljeno mnenje po določbi 15. člena obrtnega
zakona.

14. člen
(1) Za določanje, koordiniranje in spremljanje aktivnosti za
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno imenuje Vlada
Republike Slovenije komisijo za odkrivanje in preprečevanja dela
in zaposlovanja na črno.

(3) Dela iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko
opravljajo pod pogojem, če letni prihodki iz naslova tega dela ne
presegajo minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega
leta, in če so določena v pravilniku o delih, ki jih je šteti za osebno
dopolnilno delo ter o postopku priglasitve teh del.

(2) Komisija iz prvega odstavka koordinira delo inšpekcijskih služb
iz 13. člena tega zakona ter enkrat letno izdela poročilo o aktivnostih
in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno.

(4) Fizična oseba je dolžna osebno dopolnilno delo iz prvega in
drugega odstavka tega člena pred pričetkom opravljanja priglasiti
pristojni upravni enoti, ki jo vpiše v seznam zavezancev, ki
opravljajo osebno dopolnilno delo.

(3) Poročilo iz prejšnjega odstavka komisija predloži v obravnavo
ekonomsko-socialnemu svetu in Vladi RS.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

III. NADZOR

15. člen

Nadzorni organi
13. člen

(1) Z denarno kaznijo od 1,000.000,00 tolarjev do 5,000.000,00
tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki opravlja
dejavnost, določeno v prvi alinei 3. člena.

(1) Kršitve določb tega zakona ugotavljajo inšpektorati in drugi
organi v okviru pooblastil, določenih s tem zakonom in s posebnimi
zakoni:

(2) Z denarno kaznijo od 1,000.000,00 tolarjev do 5,000.000,00
tolarjev se za prekršek kaznuje zasebnik, ki opravlja dejavnost,
določeno v drugi alinei 3. člena.

tržni inšpektorat nadzoruje kršitve določb 3., 4. in prve alinee
prvega odstavka 6. člena tega zakona;
inšpektorat za delo nadzoruje kršitve določb 5. člena in druge
alinee prvega odstavka 6. člena tega zakona;
prometni inšpektorat nadzoruje kršitve določb 3. člena tega
zakona;

(3) Z denarno kaznijo od 800.000,00 tolarjev do 3,000.000,00
tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali zasebnik, ki
opravlja dejavnost, določeno v tretji alinei 3. člena.
(4) Z denarno kaznijo od 1,000.000,00 tolarjev do 5,000.000,00
tolarjev se za prekršek kaznuje tuja pravna oseba ali zasebnik,
ki opravlja dejavnost, določeno v četrti alinei 3. člena.

(2) Davčna uprava Republike Slovenije vodi evidenco o doseženih
letnih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela po tretjem
odstavku 12. člena tega zakona, njene pooblaščene osebe pa
opravljajo posreden nadzor o kršitvah določb tega zakona.
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(5) Z denarno kaznijo od 500.000,00 tolarjev do 3,000.000,00
tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki opravlja
dejavnost, določeno v peti alinei 3. člena.
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(6) Poleg denarne kazni se za prekršek iz prvega, drugega,
tretjega in petega odstavka tega člena lahko izreče tudi varstveni
ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni pri prekršku.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen

(7) Z denarno kaznijo od 100.000,00 tolarjev do 500.000,00 tolarjev
se kaznuje za prekršek iz prvega, tretjega in četrtega odstavka
tega člena tudi odgovorna oseba pri pravni osebi.

(1) V roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona izda minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, pravilnik iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona.

16. člen

(2) Vlada RS imenuje komisijo iz 14. člena tega zakona v roku
šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

(1) Z denarno kaznijo od 500.000,00 tolarjev do 3,000.000,00
tolarjev se kaznuje pravna oseba ali zasebnik, ki je soudeleženec
dela na črno po 4. členu tega zakona.

21. člen

(2) Z denarno kaznijo oO 300.000,00 tolarjev do 2,000.000,00
tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki je soudeleženec dela na
črno po 4. členu tega zakona.

Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, preneha veljati:
druga točka prvega odstavka 573. člena zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/
94, 20/98, 94/98 in 54/99),
28. člen zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93),
23. člen zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/
99),
12. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 32/97),
34. člen zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni
list RS, Št. 13/93, 66/93, 7/94, 1/95, 28/95, 58/95 in 23/99),
tretja in trinajsta točka prvega odstavka 132. člena zakona o
delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93),
prva alinea prvega odstavka 84. člena zakona o javnih glasilih
(Uradni list RS, št. 18/94),
90. in 91. člen zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, Št. 9/92, 26/92, 13/93, 45/94, 37/95 in 8/96),
druga alinea prvega odstavka 55. člena ter tretja in četrta
alinea prvega odstavka 56. člena zakona o telekomunikacijah
(Uradni list RS, št. 35/97),
43. člen obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94),
55. člen zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list
RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 65/99),
prva in druga točka 117. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94),
60. člen in prva točka prvega odstavka 61. člena zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93,
45/94 in 8/96).

(3) Z denarno kaznijo od 80.000,00 tolarjev do 300.000,00 tolarjev
6e kaznuje tudi odgovorna oseba pri pravni osebi iz prvega
odstavka tega člena.
17. člen
(1) Z denarno kaznijo od 1,000.000,00 tolarjev do 5,000.000,00
tolarjev se kaznuje pravna oseba ali zasebnik oziroma fizična
oseba, ki stori prekršek po 5. členu tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 100.000,00 tolarjev do 500.000,00 tolarjev
se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi
odgovorna oseba pri pravni osebi.
(3) Pristojni inšpektor lahko takoj na kraju prekrška kaznuje z
denarno kaznijo 100.000,00 tolarjev pravno osebo, zasebnika ali
fizično osebo za prekršek po 5. členu tega zakona.
(4) Z denarno kaznijo 50.000,00 tolarjev se lahko kaznuje takoj
na kraju prekrška tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki je
storila prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
18. člen
(1) Z denarno kaznijo od 300.000,00 tolarjev do 3,000.000,00
tolarjev se kaznuje pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba, ki je
storila prekršek po 6. členu tega zakona.

22. člen

(2) Z denarno kaznijo od 50.000,00 tolarjev do 300.000,00 tolarjev
se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi
odgovorna oseba pri pravni osebi.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se prične po preteku dvanajstih
mesecev od njegove uveljavitve, razen določb 6. in 18. člena, ki
se uporabljajo od dneva uveljavitve tega zakona.

19. člen
(1) Poleg izrečene denarne kazni se fizični osebi lahko prepove
samostojno opravljanje dejavnosti ali del za dobo od treh mesecev
do enega leta, če mu je bila izrečena kazen oo 15. členu tega
zakona.
(2) Tuji fizični osebi (tujcu) se za storjeni prekršek po tem zakonu
lahko izreče varstveni ukrep odstranitve iz države s prepovedjo
vstopa za čas od šestih mesecev do dveh let.
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OBRAZLOŽITEV:

Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je
Državni zbor RS obravnaval v prvi obravnavi na 14. redni seji 26.
5. 1999 na podlagi poročila k predlogu zakona o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno, ki ga je pripravil Odbor za zdravstvo,
delo, družino in socialno politiko (št. 101-01/98-8/1 z dne 9. 10.
1998) in sklenil, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo. Prav tako je naložil Vladi
Republike Slovenije, da pripravi predlog zakona za drugo
obravnavo v skladu s stališči:

-

I.
Predlagatelj je posebej proučil mnenje k predlogu zakona o
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve državnega zbora in to v naslednjem
obsegu:
1) Mnenje, da naj predlagatelj prouči določbo 14. člena predloga
zakona, ki določa organe, ki naj bi nadzorovali kršitve določb
obravnavanega zakona, predvsem z vidika, da naj prouči ali ne
bi bilo smiselno natančnejše definirati, kateri inšpektorati bodo
nadzorovali kršitve posameznih zakonskih določb, in sicer
neposredno in posredno, je predlagatelj upošteval tako, da je v
prvem odstavku 13. člena navedel nadzorne organe ter določbe
zakona, ki jih posamezni nadzorni organi nadzorujejo. Poleg tega
je predlagatelj dodal novi tretji odstavek v navedenem členu, s
katerim je jasno opredelil dodatne pristojnosti nadzornih organov,
ki opravljajo neposreden in posreden nadzor po tem zakonu, v
novem četrtem, petem in šestem odstavku tega člena je določil
ukrepe, ki jih lahko izvršijo nadzorni organi, ob ugotovitvi, da se
opravlja delo na črno, določeno v 3. členu tega zakona.

upošteva naj pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve,
upošteva naj mnenje Komisije Državnega sveta Republike
Slovenije za družbene dejavnosti,
predvidi, da bo državna komisija iz 15. člena zakona
upoštevala pri svojem delu v zvezi z odkrivanjem in
preprečevanjem dela in zaposlovanja "na črno" tudi čas,
potreben za prilagoditev predpisov zaradi legalizacije dela na
črno,
prouči določbe 1. člena, predvsem določbe drugega odstavka
tudi glede skladnosti s 27. členom Ustave Republike Slovenije
(domneva nedolžnosti,
predvidi možnost uvedbe dvanajst mesečnega prehodnega
obdobja, znotraj katerega bi se stimulirala legalizacija dela na
črno samozaposlenih s tem, da bi se za to obdobje odložilo
izpolnjevanje minimalnih pogojev, ki so predpisani za
opravljanje posamezne dejavnosti, razen pogojev, ki naj
zagotavljajo varnost pri delu. Uporabniku poslovnega prostora
oziroma obratovalnice naj se za to prehodno obdobje dodeli
začasno uporabno dovoljenje.

Pri določitvi nadzornih organov neposrednega nadzora je
predlagatelj upošteval izkušnje držav članic EU pri nadzoru dela
in zaposlovanja na črno, pri čemer pa je ugotovil, da direktne
primerjave ni možno narediti, ker v Sloveniji nimamo nekaterih
nadzornih organov, ki v posameznih državah opravljajo nadzor
nad delom in zaposlovanjem na črno (finančna, sodna policija,
inšpektorat za nadzor plačevanja zdravstvenih in pokojninskih
prispevkov, ...).
Kakšno je stanje nadzora in drugih ukrepov za preprečevanje
dela in zaposlovanja na črno v državah članicah EU, prikazujemo
v naslednji tabeli:

Poleg tega je Državni zbor RS sprejel še dodatni sklep, s katerim
je predlagal Vladi Republike Slovenije, da do druge obravnave
zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno pripravi
pregled zakonov in podzakonskih predpisov, ki bi jih bilo potrebno
spremeniti, dopolniti, pripraviti na novo ali izdati z namenom, da
se odpravijo razlogi za zaposlovanje oziroma delo na črno, ter
naj tudi opredeli roke, v katerih bodo pripravljene spremembe in
dopolnitve zakonov ter izdani podzakonski predpisi.
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POVEČANA
KONTROLA
DAVČNIH
OBLASTI

ZAOSTRITEV
POVEČANA
KONTROLA NA
SANKCIJ
TRGU DELOVNE
SILE
da
da

Belgija
Britanija
Danska
Finska

da
povečan nadzor
da
povečana davčna
kontrola

da

povišane kazni

da
povečan nadzor
nezaposlenosti

da

Francija

povečan nadzor

povečana
inšpekcija in
kontrola
ustanovitev
milutmo

Grčija

povečan davčni
nadzor

da,
povišane kazni

Irska

da

Italija
Nemčija

povečanje
nadzora - davki
da
da

Nizozemska

da

DRŽAVA

Avstrija

da, večosebna za
zaposlovanje in
zunanji nadzor
da

Španija

Švedska
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spremembe, ki se
nanašajo na
netipično delo

da

da, povišanje
kazni
da
da, za otroško
delo

Portugalska

SPREMEMBA
DELOVNE AU
DRUGE
ZAKONODAJE
poenostavitev
komercialnih in
industrijskih
aktivnosti;
regulativa in
fleksibilnejši roki

registracija
ilegalnih
imigrantov, ki
legalizirajo
situacijo za 9-12
mesecev

bolj restriktivno
proti sivi
ekonomiji
liberalizacija
zasebnih agencij
deregulacija
ilegalnih
imigrantov
spremembe pri
urejanju
netipičnega dela

več davčne
kontrole
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Poleg tabelarno prikazanega pa predlagatelj opozarja še na
dejstvo, da glede nadzora dela in zaposlovanja na črno ni enotnih
rešitev v EU. Na nivoju EU je bila v letu 1998 sprejeta posebna
informacija (Commission Communication on underclared work),
ki pa ni imela drugih posledic kot to, da so zahtevali od držav
članic, da to področje vključijo v svoje nacionalne razvojne
strategije.

V. poglavje zakona - "Drugi ukrepi" in določbo 22. člena predloga
zakona za prvo branje.
3) Predlagatelj je dodatno proučil tudi prehodne določbe v 24.
členu predloga zakona, s katerimi se bodo po njegovi uveljavitvi
prenehale uporabljati številne določbe drugih zakonov. Pri ponovni
proučitvi teh določb je predlagatelj mnenja, da bodo kazenske
določbe tega zakona popolnoma in nedvoumno nadomestile vse
derogirane sankcijske določbe, ki so se doslej nahajale v okvirih
drugega materialnega prava, poleg tega pa je predlagatelj ponovno
ocenil, da je takšen način nujen in smotern predvsem zaradi
poenotenja višine in oblik kazenskih sankcij.

Iz gradiva Evropske komisije Communication od the Commission on Undeclared Work izhaja, da so pristojni v Belgiji, Danski,
Finski, Franciji, Nemčiji in Nizozemski za nadzor preprečevanja
dela na črno davčni in delovni inšpekcijski organi. V Grčiji, Irski,
Italiji, Švedski in Angliji pa so za nadzor pristojni predvsem davčni
organi.

4) Mnenje, da naj bi predlagatelj proučil možnost za rešitev, po
kateri bi se začetek veljavnosti zakona (sedaj 22. člen) določil z
enotnim datumom, ki bi od objave do začetka veljavnosti omogočil
vsem ustrezne priprave na njegovo izvajanje, predlagatelj ni
upošteval. Predlagatelj je že v predlogu zakona za prvo branje
zamik začetka uporabe zakona od njegove veljavnosti predlagal
zato, da bi v tem obdobju omogočil prehod iz sive ekonomije v
legalno ekonomijo. Iz tega razloga predlagatelj meni, da bi bilo
nedopustno v obdobju, ko naj bi se sprovajale aktivnosti za
legalizacijo dela in zaposlovanja na črno, dopustiti reklamiranje
nedovoljenega dela, poleg tega pa meni, da za uveljavitev uporabe
določb zakona, ki določajo nedovoljeno reklamiranje, ni potrebnih
posebnih priprav.

Podrobnejši pregled prisotjnosti organov v posameznih državah
pokaže, da so za nadzorna Švedskem pristojni kriminalna policija,
delovna inšpekcija in davčna inšpekcija.
Za nadzor dela na črno v Veliki Britaniji so pristojni Inland Revenue (davčni organ), Customs and Excise (organ, pristojen za
carine, trošarine, VAT) ter Department of Social Security (organ,
pristojen za nezaposlene, izplačilo različnih oblik nadomestil za
brezposelne).
Za nadzor dela na črno v Španiji je pristojna davčna uprava v
okviru Ministrstva za gospodarstvo in finance, za delo na črno
tujcev je pristojna Generalna direkcija policije - oddelek za tujce.

II.

V A vstriji pa sta za pregon dela na črno pristojni policija za tujce in
inšpekcija socialnega zavarovanja.

Predlagatelj je pri pripravi zakona proučil mnenje Komisije za
družbene dejavnosti Državnega sveta RS k predlogu zakona o
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno v naslednjem obsegu:

Za nadzor dela na črno v Poljski je pristojen državni urad za
zaposlovanje.

1) Glede opozorila komisije, da je treba ob obravnavi predloga
zakona pridobiti še mnenje socialnih partnerjev, predlagatelj
poudarja, da je to mnenje imel že pred obravnavo predloga zakona
v državnem zboru, saj je o predlogu zakona o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno - prva obravnava, razpravljal
Ekonomsko-socialni svet na svoji 55. seji dne 8. 7. 1998 in sprejet
stališče, da podpira sprejem zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno, ki naj se ga čimprej pošlje v obravnavo
Državnemu zboru RS.

Za nadzor dela na črno na Madžarskem je pristojen Inšpektorat
za delo Republike Madžarske.
Iz ureditve organizacije pristojnih upravnih organov v navedenih
državah nedvomno izhaja, da so prvenstveno pristojni za nadzor
dela na črno davčni organi in pristojne službe za nadzor
zaposlovanja na črno.
Ne glede na izkušnje in stanje nadzora v prikazanih državah, je
predlagatelj pri določitvi organov neposrednega in posrednega
nadzora upošteval našo pozitivno zakonodajo.

2) Mnenje komisije, da naj Vlada RS določi vrste in obseg del
oziroma dejavnosti sive ekonomije ter omogoči njihovo legalizacijo,
je po vsebini enaka dodatnemu sklepu, ki ga je sprejel Državni
zbor RS k predlogu zakona, zato je mnenje predlagatelja na to,
podano k dodatnemu sklepu.

2) Glede mnenja, da bi bilo treba preveriti terminološko usklajenost
posameznih določb zakona z zakonom o gospodarskih družbah
oziroma zakonom o prekrških, predlagatelj ni upošteval
navedenega mnenja. Predlagatelj ugotavlja, da zakon zajema
praktično vse subjekte, ki opravljajo kakršnokoli dejavnost (tudi
negospodarske dejavnosti), ne samo gospodarske subjekte, ki
jih določa zakon o gospodarskih družbah. Ob upoštevanju
navedenega pa predlagatelj ugotavlja, da različni zakoni, ki določajo
subjekte, ki opravljajo kakršnokoli dejavnost, uporabljajo za te
različne termine. Zato je predlagatelj ocenil, da je določba 2. člena
zakona, ki razlaga, kaj posamezni termini v tem zakonu pomenijo,
nujna in smiselna ter, da je s tem odpravljeno nerazumevanje ali
neskladnost posameznih določb tega zakona z drugimi zakoni.

3) Glede mnenja, da bi predlagatelj moral podati tudi ugotovitev,
katera institucija v zvezi s sivo ekonomijo do sedaj ni opravila
svoje vloge ter kakšne posledice nosi celotna družba za to,
predlagatelj poudarja, da prav pričujoči zakon pomeni, da do
sprejema in končne uveljavitve tega zakona, pri nas pravzaprav
nismo imeli zakona, ki bi celovito določil, kaj siva ekonomija
oziroma delo na črno in zaposlovanje na črno sploh je. Podrobneje
je predlagatelj predstavil navedeno problematiko v razlogih za
izdajo zakona ob pripravi tega zakona za prvo branje. Prav tako
je poleg tega ob obravnavi zakona bilo predloženo poročilo
komisije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na
črno, ki jo je vlada ustanovila z namenom, da skuša koordinirati
akcije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno že tudi v
obdobju pred sprejemom tega zakona.

Predlagatelj pa je upošteval mnenje, da naj se prouči tudi določba
22. člena zakona, ki ureja isto materijo, kot je urejena z zakonom
o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 69/98).
Ob proučitvi navedenega zakona je ugotovil, da le-ta v 20. in 57.
členu ureja isto materijo, kot je obravnavana v 22. členu tega
zakona. Predlagatelj meni, da je primerneje, da je navedena
materija obravnavana v noveli zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, zato se je odločil, da črta
13. januar 2000

4) Glede mnenja, da naj bi zakon obravnaval in sankcioniral tudi
prejeto plačilo za opravljeno delo na črno, pa predlagatelj poudarja,
da je že ob pripravi zakona za prvo branje posebej proučeval
možnost, da tudi prejeta plačila za opravljeno delo na črno ali za
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opravljeno delo z vidika zaposlenega na črno, posebej obravnava
v tem zakonu. Na podlagi proučevanj se je predlagatelj odločil, da
je predmet obravnavanja prejetih plačil za delo na črno, kot tudi
prejetih plačil za opravljeno delo zaposlenih na črno, predmet
davčne, delovno-pravne in socialne zakonodaje. Ob tem
predlagatelj meni, da gre za večplasten problem in da je potrebno
obravnavati takšna plačila z vidika davka na dodano vrednost, z
vidika davka na dobiček pravnih oseb oziroma dohodninskega
davka, kakor tudi z vidika plačevanja prispevkov za socialno
varnost.

-

5) Mnenje, da med izjemami, ki jih ni možno šteti za delo na črno,
niso predvidena razna brezplačna dela za potrebe šol, bolnišnic,
političnih strank in drugo, je predlagatelj proučil in upošteval v
tem, da je med aktivnosti, ki niso delo na črno, v četrti alineji 7.
člena dodal tako imenovana prostovoljna in dobrodelna dela ter v
11. členu dodatno opredelil, kaj je šteti za navedena dela.

III.
Druga stališča Državnega zbora RS je predlagatelj pri pripravi
zakona proučil in upošteval v naslednjem obsegu:
1) Stališče Državnega zbora RS, da naj predlagatelj predvidi, da
bo državna komisija iz 15. člena zakona upoštevala pri svojem
delu v zvezi z odkrivanjem in preprečevanjem dela in zaposlovanja
na črno tudi čas, potreben za prilagoditev predpisom zaradi
legalizacije dela na črno, je predlagatelj upošteval kot napotilo za
delo državne komisije v času od veljavnosti zakona do začetka
njegove uporabe (12 mesecev), ko naj bi komisija opravljala tudi
svetovalno delo, na kakšen način in kako preiti iz ilegalne v legalno
ekonomijo. Predlagatelj meni, da navedno stališče ni predmet
zakonske ureditve bo pa upoštevano pri določitvi nalog državne
komisije.

6) Glede konkretnih pripomb komisije k posameznim členom
predloga zakona pa je predlagatelj upošteval v naslednjem obsegu:
-

•

glede predloga komisije k 5. členu (sedaj 4. člen) predloga
zakona predlagatelj meni, da je le-ta postavljen kot vprašanje
in ne kot konkreten predlog za spremembo oziroma dopolnitev
navedenega člena. K temu predlagatelj pojasnjuje, da je s to
določbo soudeležencu dela na črno (naročnik) indirektno
naloženo, da preden omogoči izvajanje dela, preveri izvajalca
v tem, ali opravlja svojo dejavnost legalno ali ilegalno.
Predlagatelj meni, da je takšna določba v zakonu smiselna,
saj so tudi naročniki ■ soudeleženci dela na črno, tisti, ki na
podlagi lastnih interesov spodbujajo razvoj takšnega dela;
predlog k 6. členu (sedaj 5. člen) je predlagatelj upošteval;
predlog glede 3. točke 7. člena (sedaj 3. točke 6. člena) je
predlagatelj smiselno upošteval in s tem odpravil nejasno
definicijo;
predloga k 4. odstavku 13. člena (sedaj 4. odstavek 12. člena),
da ni potrebno, da bi fizična oseba priglasila osebno dopolnilno
delo, predlagatelj ni mogel upoštevati, ker je osebno dopolnilno
delo po svoji osnovi pridobitna dejavnost, ki je omejena le na
določena dela, da fizična oseba osebno sama opravlja to
delo, prav tako pa je to delo omejeno tudi z višino prihodkov.
Da bi vedeli, katere osebe takšno delo opravljajo, je nujno, da
se priglasijo in da se ob ustreznem inšpekcijskem nadzoru
lahko izkažejo, da opravljajo delo, ki je dovoljeno po zakonu.
V nasprotnem primeru, če osebe ne bi bile priglašene in ne bi
imele ustrezne listine, s katerimi lahko dokažejo legalnost
opravljanja takšnega dela, bi bilo to delo po zakonu šteti za
delo na črno. Zato je priglasitev, ki je opredeljena v četrtem
odstavku 13. člena, nujno potrebna, da takšne osebe lahko
razlikujemo oziroma ločimo od oseb, ki opravljajo delo na
črno;
glede predloga komisije, da državna komisija ni smiselna in
izničuje delo inšpekcijskih služb ter poleg tega povečuje
birokracijo in ustvarja nepotrebne stroške v državnem
proračunu pa predlagatelj meni, da je takšna državna komisija
za učinkovito določanje, koordiniranje in spremljanje aktivnosti
na tem področju nujno potrebna. Dejstvo je, da bo neposreden
in posreden nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljalo
veliko število nadzornih organov, katerih delo bo potrebno
zaradi njihove učinkovitosti, nedvomno koordinirati in
spremljati, predvsem zaradi tega, da bi se nadzor izvajal pri
tistih dejavnostih oziroma delih, kjer je obseg dela in
zaposlovanja na črno največji. Glede mnenja, da takšna
komisija povečuje birokracijo in ustvarja nepotrebne stroške
pa predlagatelj poudarja, da temu ni tako, saj je državna
komisija sestavljena iz predstavnikov nadzornih organov,
katerih temeljna naloga je, da opravljajo nadzor in je torej to le
ena od njihovih dodatnih aktivnosti, kar pomeni, da se s tem
ne ustvarja dodatnih nepotrebnih stroškov, saj komisija deluje
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že v okviru obstoječih državnih organov in ne pomeni novo
institucijo oziroma nov organ znotraj državne uprave;
glede predloga komisije k 22. členu je že podano pojasnilo v
točki 1/2;
glede predloga komisije, da je treba podzakonski akt sprejeti
sočasno z uveljavitvijo tega zakona predlagatelj meni, da s
podaljšanjem roka za začetek uporabe zakona iz 6 na 12
mesecev po njegovi veljavnosti, predlog ni več aktualen, saj
bo podzakonski akt sprejet 6 mesecev pred uporabo zakona.

2) Predlagatelj je pri pripravi zakona posebej proučil določbe 1.
člena, predvsem določbe drugega odstavka, glede skladnosti s
27. členom Ustave Republike Slovenije (domneva nedolžnosti)
ter ocenil, da določba drugega odstavka 1. člena ni v neskladju s
27. členom Ustave Republike Slovenije.
Navedeno ugotovitev predlagatelj utemeljuje z naslednjim:
Za storjena nedovoljena dejanja po tem zakonu se šteje, da so
storjena z namenom pridobitve protipravne koristi vse dotlej,
dokler ni drugače dokazano. Iz te dikcije je razvidno, da mora biti
nedovoljeno dejanje storjeno. Storitev mora biti v postopku
ugotovljena in dokazana. Nedovoljeno dejanje torej ne temelji na
domnevi storitve pač pa na dokazanem storjenem nedovoljenem
dejanju. Pri tem pa ta določba predpostavlja le, da je motiv oziroma
namen storitve pridobitev pritipravne koristi, kar pa ne more biti v
nasprotju s 27. členom Ustave RS, po katerem velja vsakdo za
nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno
sodbo. Ustava RS v 27. členu namreč določa:"kdor je obdolžen
kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda
ni ugotovljena s pravnomočno sodbo." Domneva nedolžnosti je
torej podana, dokler storitev kaznivega ravnanja ni dokazana.
Dokler ni krivda ugotovljena, varuje domneva nedolžnosti
vsakogar, ki je obdolžen kaznivega ravnanja. Ne varuje pa ga po
ugotovitvi krivde za storjeno dejanje. Sploh je domneva nedolžnosti
institut kazenskega prava. V ustavi je opredeljeno širše in se ne
nanaša samo na sum storitve kaznivega dejanja, temveč tudi na
druga kazniva ravnanja. Ni pa mogoče tega ustavnega instituta
razlagati tako, da bi zavezoval organ, da bi na temelju domneve
nedolžnosti, ob ugotovljenem prekršku, ugotavljal in dokazoval
ali je predpostavljena pridobitev koristi dejansko podana. Sklepanje
na predpostavljen motiv storilca ne more biti omejeno z domnevo
nedolžnosti, saj bi v tem primeru bilo potrebno ob vsakem prekršku
dokazati še nedopusten namen. Za kaznovanje za prekršek ne
bi zadostovalo na primer, da je voznik prevozil rdečo luč, pač pa
bi bilo potrebno ugotoviti še ali je tudi namen ogrožati varnost.
Nasprotno, utemeljeno se zastavlja vprašanje ali je sploh potrebno
dati možnost izpodbijanja domneve, da je dejanje storjeno z
namenom pridobitne protipravne koristi. Zakonodajalec lahko
domnevo predpostavi. In prav v tem je bistvo učinkovitega
preprečevanja tovrstnih nedovoljenih dejanj.
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Predlagatelj pa je ob ponovni proučitvi drugega odstavka 1. člena
ocenil, da je obrnjeno dokazno breme kot je določeno v tem členu
izjema v kaznovalnem pravu in se odločil, da drugi odstavek 1.
člena črta, kar pomeni, da se tudi v tem zakonu upošteva temeljno
načelo kaznovalnega prava, da se osumljencu inkriminirano
dejanje dokaže v postopku in ne obratno, kot je bilo določeno z
drugim odstavkom 1. člena.

V.
Dodatni sklep, ki ga je sprejel Državni zbor RS ob obravnavi
predloga zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno,
je Vlada RS razumela tako, da naj bi pripravila pregled zakonov in
podzakonskih aktov, ki v danem trenutku postavljajo prezahtevne
pogoje za legalno opravljanje pridobitnih dejavnosti oziroma so
nestimulativni za zaposlovanje delavcev. Vlada RS je ocenila, da
proučitev zakonov in podzakonskih aktov zahteva določen čas,
prav tako pa poteka pregled vrste zakonov z vidika potreb po
eventuelni uskladitvi s pravno ureditvijo v Evropski uniji ter je zato
pristojnim ministrstvom naložila, da sočasno s slednjim, vsako iz
svojega področja prouči veljavne zakonske in podzakonske
predpise ter predlaga rešitve, ki bi stimulativno vplivale za prehod
v legalno ekonomijo in legalno zaposlovanje. S tem'bi odpravili del
razlogov za delo in zaposlovanje na črno. Vzporedno s tem je
Vlada RS naložila pristojnim ministrstvom, da pri pripravi predlogov
dajo poseben poudarek:

3) Stališče Državnega zbora RS, da naj se predvidi možnost
uvedbe 12-mesečnega prehodnega obdobja, je predlagatelj
upošteval, saj je ocenil, da je stališče Državnega zbora RS
smiselno predvsem zaradi tega, da se v tem obdobju stimulira
legalizacijo dela in zaposlovanja na črno in da se omogoči ilegalnim
subjektom prehod v legalno ekonomijo. Glede drugih stališč, ki jih
je Državni zbor RS navedel poleg navedenega, pa predlagatelj
daje pojasnila k sprejetemu dodatnemu sklepu.
IV.

zdravju in varnosti pri delu ter izpolnjevanju minimalnih pogojev
za opravljanje posameznih dejavnosti,
da morajo biti rešitve skladne z evropsko zakonodajo in ne
smejo škodovati oziroma postavljati v podrejen položaj
obstoječih gospodarskih subjektov.

Ob pripravi predloga zakona za drugo branje je predlagatelj ocenil,
da je vsebina 4. člena - nedovoljena dejavnost, v svojem bistvu
identična z definicijo dela na črno, določeno v 3. členu tega zakona.
Zaradi navedenega je predlagatelj vsebino 4. člena vključil v prvo
in drugo alinejo prvega odstavka 3. člena predloga zakona za
drugo branje, člen 4 pa je črtal. ■

Na podlagi navedenega Vlada RS predlaga Državnemu zboru
RS, da upošteva njeno mnenje in da le-ta sprejme predlog, da se
bodo zahtevane rešitve realizirale sočasno s spremembami
zakonov, zaradi uskladitve teh s pravno ureditvijo v Evropski
uniji.

Poleg navedenih sprememb in dopolnitev, ki jih je predlagatelj
vnesel v predlog zakona za drugo branje, so bili narejeni še
manjši redakcijski popravki v predlogu zakona.

13. januar 2000
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:
PREDLOG ZAKONA O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO
- druga obravnava
;
2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi"
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo
gradivo:

Predlog akta ni predmet " Evropskega sporazuma o pridružitvi".

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Za to področje ni direktiv ES. Na ravni ES je bila v letu 1998 sprejeta posebna informacija (
COMMISSION COMMUNICATION ON UNDERCLARED WORK), ki pa ni imela drugih
posledic kot to, da so zahtevali od držav članic, da to področje vključijo v svoje nacionalne
razvojne strategije. Predlog zakona to informacijo upošteva.
*

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
DA
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c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri
ES (leto)

5) Ali so ziioraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PBARE. TA1EX, Komisija ES, države članice
ES, SIGMA, OECIX Univerza...)

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka
za uskladitev

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

13. januar 2000

Podpis ministra oziroma /'
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

ZAKONA

0

OSNOVNI

SOLI

(ZOsn-?)
EPA 1034 - II - prva obravnava

Poslanec Zmago Jelinčič je dne 28. decembra 1999
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembi
zakona o osnovni šoli (ZOsn-?) - prva obravnava
(EPA 1034 - II).
Dne 12. junija 1997 so poslanci Janez Mežan, dr.
Helena Hren Vencelj In Samo Bevk predložili
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembah zakona o osnovni šoli (ZOsn-B) - prva
obravnava (170-11), dne 20. marca 1998 pa še Vlada
Republike Slovenije predlog zakona o spremembah
In dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-?) skrajšani postopek (EPA 435-II), ki urejata enako
oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajna postopka, ki so ga predložili zgoraj
navedeni poslanci in Vlada še nista končana, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je predložil
poslanec Zmago Jelinčič.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 482228/92 in 44-1730/94-odločba US) ter 174. in 175. člena
poslovnika državnega zbora (Ur. list RS, št. 80-2894/95, 3-1/
95-popravek, 28-1-1752/96,26-1563/97 in 95-4527/99-odločba
US) podpisani poslanec vlaga

in ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem.
V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika državnega
zbora bo na sejah delovnih teles in na seji državnega zbora
sodeloval kot predlagatelj zakona.
Zmago Jelinčič, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O OSNOVNI
ŠOLI
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sedežem (pravilno bi bilo le z državo Vatikan), na čigar podlagi bo
za to cerkev v Sloveniji veljalo njeno interno kanonsko pravo,
država Slovenija pa bo ob del svoje suverenosti. Na ta način bo
RKC v Sloveniji omogočen tudi verski pouk v javni šoli. To je treba
preprečiti, in sicer tako v imenu slovenske ustave kot tudi v
imenu liberalnih načel in programa LDS. To je temeljni razlog za
sprejem tega zakona.

II. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12-570/96 in 33-1842/97)
ureja osnovnošolsko izobraževanje z namenom zagotavljanja
splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, vzgajanja za obče kulturne
in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter
vzgajanja za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in
sodelovanja z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v
demokratični družbi.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilji in načela zakona so v glavnem navedena že v prejšnji točko
o oceni stanja in razlogih za sprejem zakona.
Cilj zakona je dejanska vzpostavitev laične javne šole in
onemogočiti vmešavanje rimokatoliške ali katerokoli druge cerkve
v javno šolo in v konkretno izbiro obveznih predmetov in v
poučevanje teh predmetov.

V skladu z navedenimi cilji je v 17. členu med obveznimi izbirnimi
predmeti določen tudi"nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki",
kar je tudi v skladu s 7. členom slovenske ustave, da so država
In verske skupnosti ločene. To pomeni, da je slovenska država
laična in da je laično tudi javno šolstvo. V praksi pa se dogaja, da
je rimokatoliška cerkev v Sloveniji, na čelu z ljubljanskim
nadškofom in slovenskim metropolitom, zelo militantna ter hoče
uvesti v osnovno šolo katoliški verski pouk kot obvezni izbirni
predmet namesto nekonfesionalnega pouka o vseh verstvih in o
evropski civilizacijski etiki. Vlada Republike Slovenije, na čelu s
predsednikom dr. Janezom Drnovškom, pa podlega tej militantnosti
ter pripravlja mednarodni sporazum s takoimenovanim svetim

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Sprejem predlagane spremembe zakona o osnovni šoli bo prinesel
prihranek za državni proračun, saj ne bodo potrebni učitelji za
izbirne predmete, obenem pa bo omogočil olajšanje šolanja že
tako preobremenjenim šolarjem v novi devetletki.

Črtata se besedi "Izbirne predmete" v 15. členu zakona o
osnovni šoli in besede "In Izbirni predmeti" 18. členu zakona o
osnovni šoli.

III. BESEDILO ČLENOV
1. člen

2. člen

V zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12-570/96 in 33-1842/
97) se črta 17. člen (Izbirni predmeti)..

poročevalec, št. 4

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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IV. OBRAZLOŽITEV

Kot član Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
mednarodne odnose sem temu odboru dne 7. maja 1999 poslal
dve strani pripomb na osnutek tega sporazuma, kjer najprej
ugotavljam, da je sklepanje takšnega sporazuma protiustavno,
ker je v nasprotju s 7. členom ustave, saj je RKC, tako kot vse
druge verske skupnosti v Sloveniji, pravna osebnost zasebnega
prava. Za takšne osebe pa normalna laična država ureja zadeve
z zakonom. Zato je poslanec SNS g. Rafael Kužnik že dne 27. IX.
1996 vložil v prvo obravnavo predlog zakona o verskih
skupnostih, ki je objavljen v Poročevalcu DZ RS št. 41 z dne 17.
X. 1996, kasneje pa je tudi vlada poslala svoi predlog zakona o
verskih skupnostih, ki je objavljen v Poročevalcu DZ RS št. 44 z
dne 10. julija 19981

Po zakoniku cerkvenega prava (v nadaljevanju: ZCP) ima rimski
papež vrhovno, polno, neposredno in splošno redno oblast v
cerkvi (gl. kanon 331), ki se imenuje rimokatoliška (RKC) ravno
zato, ker ZCP govori o rimskem papežu. Po kanonu 368 so delne
cerkve, iz katerih sestoji ena in edina katoliška cerkev, najprej
škofije
Glede na navedeno slovenska RKC ni samostojna,
je le del vesoljne RKC, pri čemer v Sloveniji ne obstoja posebna
organizacija, saj so delna cerkev najprej škofije kot teritorialno
organizacijska oblika, iz katere je vesoljna RKC sestavljena. To
dejstvo pomeni, da slovenska vlada z dr. Drnovškom na čelu, ko
v imenu države Slovenije pripravlja sklepanje sporazuma z državo
Vatikan oziroma s svetim sedežem, priznava obstoj nekega
drugega in tujega subjekta ter tujega pravnega reda na svojem
ozemlju z institutom deljene fevdalne lastnine, katerega vrhovni
lastnik je (po 1273. kanonu) rimski papež oziroma tuja država. Ko
je šlo za vračanje denacionaliziranoga premoženja (zlasti gozdov)
je RKC želela biti domač, to je slovenski subjekt, v čemer ji je
slovensko ustavno sodišče ustreglo s svojo znamenito
(protiustavno) odločbo, tako da je RKC pridobila del slovenskega
ozemlja, in sicer kot domač, slovenski subjekt. Sedai. ko pa gre
za status RKC nasploh, torei ne le kot denacionalizaciiski
upravičenec, pa RKC želi, tfa Slovenija p njenem statusu sklene
mednarodno pogodbo s tuiim subjektom oz. državo (svetim
sedežem). Torei nai se država Slovenija dogovori o nienem
suverenem statusu v Sloveniji kot o tuiem subjektu, podrejenem
rimskemu papežu oz. svetemu sedežu in njegovi legislativi.

Sedaj pa Vlada Republike Slovenije, ne samo , da krši ustavno
načelo o ločenosti cerkve in države, ampak še mnogo več! Po
10. členu predloga sporazuma, ki je tik pred parafiranjem, ima
RKC pravico, da po svojem kanonskem pravu ustanavlja in
upravlja izobraževalne in vzgojne ustanove ter tudi šole. Ker so
po 116. kanonu ZCP takšne šole lahko javne prave osebe, pomeni,
da bo lahko RKC v Sloveniji učila katoliški verouk kot obvezen,
javno priznan, predmet. DA SE TO NE BI ZGODILO.
PREDLAGAM ČRTANJE USTREZNIH DOLOČIL VELJAVNEGA
ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz
posameznega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega
sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni
pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

V. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
15. člen
(obvezni program)

Učenec mora med izbirnimi predmeti izbrati tri predmete, od tega
največ dva predmeta iz posameznega sklopa.

Obvezni program obsega obvezne predmete, Izbirne predmete
in oddelčne skupnosti.

18. člen
(prilagojeni programi)

17. člen
(izbirni predmeti)

Za učence s posebnimi potrebami se lahko obvezni In Izbirni
predmeti določijo s prilagojenimi izobraževalnimi programi ali
posebnim programom vzgoje in izobraževanja.

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. In
9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov družboslovnohumanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

VLADO

REPUBLIKE

VLADO

KRALJEVINE

UREDITVI

MED

SLOVENIJE

DANSKE

OBVEZNOSTI

0

IZ

DVOSTRANSKIH

SPORAZUMOV

KONSOLIDACIJI

DOLGOV,

V

OBDOBJU

NEKDANJO

OD

1984

DO

O

SKLENJENIH

1988

MED

SOCIALISTIČNO

FEDERATIVNO

REPUBLIKO

JUGOSLAVIJO

IN

DANSKO

IN

KRALJEVINO

(BDKKD)

- EPA 1036 -11-

Vlada Republike Slovenije je na 140. seji dne 23. decembra
1999 določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE
DANSKE O UREDITVI OBVEZNOSTI IZ DVOSTRANSKIH
SPORAZUMOV O KONSOLIDACIJI DOLGOV, SKLENJENIH
V OBDOBJU OD 1984 DO 1988 MED NEKDANJO SOCIALISTIČNO FEDERATVINO REPUBLIKO JUGOSLAVIJO IN
KRALJEVINO DANSKO,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- Mitja GASPARI, minister za finance;
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Senka MAVER, Banka Slovenije.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
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1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Kraljevine Danske o ureditvi obveznosti iz dvostranskih
sporazumov o konsolidaciji dolgov, sklenjenih v obdobju od 1984
do 1988 med nekdanjo Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo in Kraljevino Dansko, sklenjen z izmenjavo not 31.
marca 1999.

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu glasi:

S.2.datoteka št. 73.B.209

Če je zgornje sprejemljivo za Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije, bosta ta nota in nota, ki je odgovor nanjo, z
začetkom veljavnosti na dan, ki ga sporoči Vlada Republike
Slovenije, urejali odnose med Vlado Kraljevine Danske in Vlado
Republike Slovenije glede dolga, ki je bil reprogramiran v skladu z
usklajenimi zapisniki Pariškega kluba.

VERBALNA NOTA
Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Danske izraža
spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije
in ga ima čast obvestiti, da Vlada Kraljevine Danske izjavlja, da ni
nobenih dolgov, ki bi jih Slovenija dolgovala Danski in bi izhajali iz
dvostranskih sporazumov o konsolidaciji, temelječih na usklajenih
zapisnikih Pariškega kluba in podpisanih v obdobju od 1984 do
1988 med Kraljevino Dansko in nekdanjo Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo (SFRJ).

Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Danske ob tej priložnosti
ponovno izraža svoje globoko spoštovanje.
Koebenhavn, 15. marca 1999

Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Danske priznava, da je
SFRJ prenehala obstajati in da je Republika Slovenija ena njenih
držav naslednic.

poročevalec, št. 4

Ministrstvo za zunanje zadeve
Ljubljana
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

Če je zgornje sprejemljivo za Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije, bosta ta nota in nota, ki je odgovor nanjo, z
začetkom veljavnosti na dan, ki ga sporoči Vlada Republike
Slovenije, urejali odnose med Vlado Kraljevine Danske in Vlado
Republike Slovenije glede dolga, ki je bil reprogramiran v skladu z
usklajenimi zapisniki Pariškega kluba.

Št. 2117/98-7813
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža
spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Kraljevine Danske in
ga ima čast obvestiti, da se strinja z vsebino verbalne note št.
73.B.209 z dne 15. marca 1999, ki se glasi:

Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Danske ob tej priložnosti
ponovno izraža svoje globoko spoštovanje.

"Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Danske izraža
spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije
in ga ima čast obvestiti, da Vlada Kraljevine Danske izjavlja, da ni
nobenih dolgov, ki bi jih Slovenija dolgovala Danski in bi izhajali iz
dvostranskih sporazumov o konsolidaciji, temelječih na usklajenih
zapisnikih Pariškega kluba in podpisanih v obdobju od 1984 do
1988 med Kraljevino Dansko in nekdanjo Socialistično tederativno
republiko Jugoslavijo (SFRJ).

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ob tej
priložnosti ponovno izraža svoje globoko spoštovanje Ministrstvu
za zunanje zadeve Kraljevine Danske.

Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Danske priznava, da je
SFRJ prenehala obstajati in da je Republika Slovenija ena njenih
držav naslednic.

Ministrstvo za zunanje zadeve
KOEBENHAVN

Koebenhavn, 15. marca 1999"

Ljubljana, 31. marca 1999

4

3. člen

-

Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za finance.

člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV

1. Splošno

2. Pravni temelj:

Sporazum v obliki izmenjave not med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Kraljevine Danske o konsolidaciji dolgov nekdanje SFRJ
(v nadaljevanju: sporazum), je bil sklenjen dne 31.3.1999.

Sporazum je bil sklenjen na podlagi naslednjih pravnih temeljev, ki
ustavnopravno in notranjepravno urejajo problematiko prevzema
slovenskega dela dolga nekdanje SFRJ do Kraljevine Danske:

Vlada Republike Slovenije je dne 3.5.1999 s sklepom številka:
437-05/98-5 (B) sprejela poročilo o zaključenih pogajanjih z
delegacijo Kraljevine Danske, za sklenitev mednarodnih pogodb
za ureditev odnosov iz naslova refinanciranih dolgov do članic
Pariškega kluba - Kraljevina Danska.

Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni
list Republike Slovenije, št. 1/91-1);
Ustavni zakon o dopolnitvi Ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 21/
94);

Z ratifikacijo sporazuma se bo dokončno uredilo razmerje
Republike Slovenije s Kraljevino Dansko iz naslova nasledstva
dolgov bivše SFRJ. Neurejeni odnosi s tujimi upniki so eden izmed
najbolj motečih dejavnikov v finančnih in poslovnih odnosih s
tujino. Eno izmed področij rednih letnih pregledov misije
Mednarodnega denarnega sklada (IMF) je tudi pregledovanje
rednega odplačevanja zunanjih kreditnih obveznosti držav članic,
kamor sodi tudi dolg do Pariškega kluba.
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Zakon o načinih in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela
dolga , ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo
dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami
Pariškega kluba v obdobju 1984-1988 (v nadaljevanju: zakon
o Pariškem klubu) (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/96).

poročevalec, št. 4

Poleg zgoraj navedenih pravnih temeljev za ureditev slovenskih
obveznosti do držav članic Pariškega kluba je pomembno tudi to,
da je sporazum sklenjen na podlagi obojestranske ugotovitve, da
je Republika Slovenija ena izmed držav naslednic nekdanje SFRJ.

5. Finančne obveznosti v zvezi z izvajanjem
sporazuma:
Iz bilateralnega sporazuma izhaja, da ni dolgov, ki bi jih Republika
Slovenija dolgovala Kraljevini Danski in bi izhajali iz dvostranskih
sporazumov o konsolidaciji, na podlagi usklajenih zapisnikov
Pariškega kluba, podpisanih v obdobju od 1984 do 1988 med
Kraljevino Dansko in nekdanjo SFRJ.

3. Način izpolnjevanja obveznosti:
Republika Slovenija s Kraljevino Dansko kot državo članico
Pariškega kluba ureja prevzem dolga bivše SFRJ na podlagi
kriterija alociranega dolga. Gre za dolgove, katerih končni
uporabniki so znani. Ker v primeru dolga nekdanje SFRJ do
Kraljevine Danske ni končnih uporabnikov na ozemlju Republike
Slovenije, tudi ni dolga med državama.

6. Ratifikacija sporazuma in vpliv na domačo
zakonodajo:
Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Ratifikacija sporazuma ne bo vplivala na našo domačo zakonodajo.

4. Začetek veljavnosti:
7. Usklajenost s predpisi Evropskih skupnosti

Sporazum začne veljati z dnem, ko Republika Slovenija obvesti
Kraljevino Dansko, da je končan notranjepravni postopek za
začetek veljavnosti sporazuma.

Sporazum ni predmet usklajevanja s predpisi Evropskih skupnosti.

f
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Letno poročilo

NADZORNEGA

ODBORA

SKLADA

FINANCIRANJE

RAZGRADNJE

ZA

RAO

ODLAGANJE

LETO

IZ

NEK

ZA

NEK

IN

ZA

1998

namenjene objavi v Poročevalcu Državnega zbora
Republike Slovenije.

Skladno s 7. členom Zakona o Skladu za financiranje
razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK
(Ur. list RS štev. 75/94) in Odlokom o imenovanju predsednika
in devetih članov nadzornega odbora Sklada za financiranje
razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK
(Ur. list RS štev. 15/95 in 14/96) ter 21. členom Statuta Sklada,
je nadzorni odbor Sklada na svoji 10. seji dne 13.12.1999 pripravil

Predsednik Nadzornega odbora
Sklada za financiranje razgradnje
NEK in za odlaganje RAO iz NEK
Peter Žigante, dipl. biol., I.r.

- LETNO POROČILO O POSLOVANJU SKLADA V LETU
1998.
V prilogi:
- Poročilo NO Sklada za leto 1998
- Poročilo Računskega sodišča o reviziji
računovodskih izkazov Sklada za leto 1998
- Poročilo UO Sklada za leto 1998
- zapis sklepov ter razprave 6. in 7. seje NO Sklada

Dopisu prilaga letno poročilo upravnega odbora Sklada. Vse
ostale priloge so Informativnega značaja in niso
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SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško
Slovenija

Telefon: 0608 / 231 710, 231 711
Telefax: 0608 22 772
E-mail: sklad.NEK(a/nail.insert.si

Nadzorni odbor Sklada

Letno poročilo
Državnemu zboru
Republike Slovenije
za leto 1998

•

Namen ustanovitve Sklada je pravočasna zagotovitev finančnih sredstev, ki
bodo potrebna v določenem trenutku za varno razgradnjo in kvalitetno
odlaganje vseh radioaktivnih odpadkov iz obratovanja NEK.

•

NEK je v Sklad do konca leta 1998 vplačala le približno 22 % sredstev, kar je
izigravanje zakona in svojevrstna državna nepokorščina.
t

•

Celotni dolg Nuklearne elektrarne Krško Skladu je znašal na dan 31.12.1998
9.699 mio SIT, od tega so znašale kratkoročne obveznosti 3.720 mio SIT in
dolgoročne 5.979 mio SIT.

•

Delež upravnih stroškov v prihodkih od financiranja je v letu 1998 znašal
16,24%, donos na povprečni kapital pa 6,72% (čisti prihodki od financiranja
- stroški uprave/povprečni kapital).

•

Predlogi:
1. Proučitev naložbene politike Sklada v smislu širjenja naložb;
2. Sprememba naziva »Sklad« (namen Sklada je dolgoročno zbiranje sredstev
in kot takšen ne more biti enačen z ostalimi državnimi skladi);
3. Sprememba zakona o Skladu (v 1. odstavku 4. člena zakona se izpustijo
besede
za
vejico
»dobavljeno
slovenskemu
in
hrvaškemu
elektrogospodarstvu in se zadnji del stavka dopolni »...energije za vsako
poizvedeno kWh.)
4. Državni zbor Republike Slovenije naj zagotovi redno (zakonsko določeno)
vplačevanje mesečnih prispevkov NEK v Sklad ter apelira na Vlado Republike
Slovenije, da uredi plačilo zaostalih obveznosti.
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NADZORNI ODBOR
Sklada za financiranje razgradnje NEK in
za odlaganje radioaktivnih od/>adkov iz NEK

Poročilo NADZORNEGA ODBORA Sklada za financiranje
razgradnje NEK in za odlaganje RAO iz NEK
za leto 1998

Uvod

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz
NEK (v nadaljnjem besedilu Sklad) je bil ustanovljen z dnem uveljavitve Zakona o
Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK
(v nadaljnjem besedilu Zakon o Skladu) dne 17.decembra 1994 (Ur. list RS Štev.
75/94).
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in Štiri člane. Predsednika in dva
člana imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije, enega člana Vlada
Republike Slovenije in enega lokalna skupnost, na območju katere stoji NEK. Novi
Upravni odbor, katerega mandat traja štiri leta, je bil konstituiran na 1. seji UO,
19.04.1999.
Delo Sklada nadzorujemo člani nadzornega odbora, ki smo bili dne 1. marca 1995
imenovani s strani Državnega zbora Republike Slovenije za dobo petih let, v sestavi
Peter Žigante, predsednik ter člani mag. Breda Gajšek, Mauricio Olenik, Hrvoje
OrŠaniČ, Valentina Ratajc, Jože Stibrič, Vlado Verdnik, dr. Marko Žerovnik. Jože
Muršič je bil za Člana imenovan dne 28. februaija 1996, ko je Državni zbor RS
dolžnosti Člana nadzornega odbora Sklada razrešil Franca Černeliča in dr. Mihael
Gabrijel Tomšič, kije bil imenovan dne 12. novembra 1998, in sicer ob razrešitvi dr.
Stanka Buseija.
Dne 11. januarja 1996 je bil Sklad registriran pri okrožnem sodišču v Krškem.
Prvo navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja prispevka v Sklad je bilo
objavljeno v Uradnem listu RS štev. 37/95, ker pa je bil predmetni dokument
neusklajen z Zakonom o Skladu, je bila izdana Obvezna razlaga 4. člena Zakona o
Skladu, objavljena v Uradnem listu RS štev. 35/96 ter drugo navodilo Uradni list RS
štev. 53/96.
Naloga Sklada je zbiranje sredstev za razgradnjo NEK, za varno skladiščenje ter
končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov. Zavezanec za
obračun in vplačilo sredstev je Nuklearna elektrarna Krško. Višina prispevka je
določena s Programom razgradnje NEK inje ob sprejetju zakona znašala 0,61 tolaija
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za kWh proizvedeno v NEK, od 24. 04.1997 pa znaša višina rednega prispevka
0,462 tolarja za kWh. NEK plačuje Skladu še nadalje prispevek v višini 0,61 tolarja
za kWh, in sicer do poplačila dolga, po izvensodni poravnavi, za leto 1995 in 1996.
Po planu razgradnje NEK, ki ga je sprejela Vlada RS, je določeno, da se uporabi
scenarij takojšnje razgradnje, ki predvideva obratovanje elektrarne do leta 2023.
Obveznost plačevanja prispevka v Sklad je nastala 17.12.1994, do leta 2023 pa je
potrebno zbrati cca 100.15 milijard tolarjev.
Člani Nadzornega odbora poslovanje Sklada obravnavamo po prejemu poročila o
poslovanju, katerega izda Računsko sodišče. Razlog za takšen način dela je dikcija
21. člena Zakona o Računskem sodišču (Uradni list RS št. 48/94), ki v 4. točki
navaja, da mora Računsko sodišče revidirati izkaze skladov, ki jih je ustanovila
Republika Slovenija. "Revidiranje se mora opraviti pred obravnavo poročil o
poslovanju pred organi, določenimi z zakoni ali drugimi akti." Na navedeno dikcijo
je v letu 1997 opozorilo tudi Ministrstvo za finance.
Ugotavljamo, da Upravni odbor Sklada krši navedeno dikcijo, saj je poslovanje
Sklada za leto 1998 obravnaval pred prejemom poročila Računskega sodišča.
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Delo Nadzornega odbora Sklada

Z imenovanjem nam je Državni zbor Republike Slovenije izrekel zaupnico,
istočasno pa nam je naložil odgovornost, da Državni zbor RS opozarjamo na
probleme in nepravilnosti.
Člani nadzornega odbora Sklada smo se tako v letu 1998 sestali na dveh sejah, in
sicer na 6. seji 16.09.98 ter na 7. seji 14.12.98.
Na 6. seji smo obravnavali poslovanje Sklada v letu 1997 ter pripravili poročilo
Državnemu zboru Republike Slovenije.
Na 7. seji nadzornega odbora smo
do 14.12.1998 in se seznanili s
Slovenije za nadzor proračuna
Nadzornega odbora Sklada za leto

pregledali poslovanje Sklada v obdobju od 16.09.
poročilom Odbora Državnega zbora Republike
in drugih javnih financ k obravnavi poročila
1997.

Prvega marca 1998 je potekla funkcija vršilca dolžnosti direktorja Sklada, katero je
opravljal mag. Franc Avberšek. 19.01.1998 je Upravni odbor skladno s 24. členom
Statuta Sklada Vladi Republike Slovenije posredoval predlog za imenovanje
direktorja Sklada. Vlada Republike Slovenije je na osnovi tretjega odstavka 7. člena
Zakona o Skladu izdala odločbo (štev. 122-02/98-2 (KI) z dne 19.2.1998, s katero je
s 1. marcem 1998 Milan Venek, dipl.org.dela, imenovan za direktoija Sklada, in
sicer za mandatno dobo štirih let.
17. aprila 1998 je bila med Skladom in NEK sklenjena druga delna izvensodna
poravnava, ki predvideva poravnavo obveznosti za proizvedeno električno energijo
za Republiko Slovenijo v višini 813,9 mio SIT za leto 1997, ki naj bi bile poplačane
do konca meseca marca leta 2000.
7. maja 1998 je Vlada Republike izdala sklepa:
• štev. 400-06/97-19 (N)
1. soglasje k zaključnemu računu in poročilu o poslovanju Sklada za leto 1996,
2. zadolžitev direktorju Sklada, da odpravi pomanjkljivosti v poslovanju iz poročila
Računskega sodišča, izda ustrezne teijatve in upošteva priporočila Računskega
sodišča.
(NO ugotavlja, daje Sklad v celoti upošteval pripombe Računskega sodišča in da
so nepravilnosti ter pomanjkljivosti iz leta 1996 v celoti odpravljene.)
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•

štev. 408-05/98-1 (N), 408-05/98-2 (N)
1. soglasje k naložbeni politiki Sklada za leto 1998, ki jo je sprejel upravni odbor
Sklada na 26. seji 19. januarja 1998 in 29. seji 20. aprila 1998,
2. soglasje k finančnemu načrtu Sklada za leto 1998, ki gaje sprejel upravni odbor
Sklada na 26. seji 19. januarja 1998.
17. julija 1998 je Računsko sodišče Republike Slovenije izdalo sklep, s katerim je
postalo predhodno poročilo o reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1997
(Štev. 1202-12/98-9 in 1202-12/98-10 z dne 19.6.1998 in 1.7.1998) dokončno.
Petega oktobra 1998 je Nadzorni odbor skladno s 7. členom zakona o Skladu, 21.
Členom Statuta Sklada ter 21. členom Zakona o Računskem sodišču (Uradni list RS
48/94) Državnemu zboru Republike Slovenije posredoval Letno poročilo o
poslovanju Sklada za leto 1997, katero je sprejel na svoji 6. seji, dne 16.09.1998.

Delo Nadzornega odbora Sklada se še vedno prilagaja nesprejemljivi situaciji
delovanja Sklada. Ta namreč ne more delovati v svojem namenu, prispevek se še
vedno ne plačuje v celoti.
Stanje je porazno (izhajajoč iz vsebine in namena zakona o Skladu) saj bi moralo biti v
Skladu zbranih že 10.019.744.866,80 SIT sredstev na dan 31.12.1998, brez zamudnih
obresti, oziroma oplemenitenih sredstev. Ker NEK Skladu večine prispevka ni
poravnala, so znašale zamudne obresti na dan 31.12.1998 2.443.820.878,30 SIT,
celotni dolg NEK na isti dan pa je znašal 9.699.882.910,04 SIT. Pri pregledu pa je
potrebno upoštevati določila:
• I. izvensodne poravnave z dne 12.5.97, po kateri je brezobrestno odloženo
poplačilo dolga še 5.471.155.547,50 SIT, ki naj bi bilo poplačano predvidoma v 11
letih v obliki razlike v višini določenega prispevka na proizvedeno električno
energijo (0,148 SIT/kWh),
• II. delne izvensodne poravnave z dne 17.4.1998, po kateri je odločeno še
508.693.020,00 SIT po dogovorjeni obrestni meri T + 5%. Dolg bo predvidoma
poravnan do 20.3.2000,
• sklepov Vlade Republike Slovenije Štev. 315-03/97-4(N) in 400-06/97-3(N) z dne
24.4.1997.
• razlika dolga v višini 3.720.034.342,54 SIT pa predstavlja neporavnano plačilo
prispevka za energijo dobavljeno hrvaškemu elektrogospodarstvu od 1.12.1996 do
30.7.1998 in od tega datuma tudi več prevzete električne energije slovenskega
elektrogospodarstva, vključno z zamudnimi obrestmi.
Žal, ugotavljamo, da v letu 1998 ne moremo več opravičevati nediscipline financiranja
sredstev s kakšnim pravnim zadržkom in da se Nadzorni odbor še naprej prilagaja
stanju, na katerega ne more vplivati.
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Pregled vplačil in terjatev iz naslova prispevka NEK v letu 1998
Tabela: Vplačila in terjale i: naslova prispevka NEK v letu 1998
Opis
prispevek
poravnava 1
poravnava 2
pogodbene obr. poravnava 2
zamudne obresti

Terjatve
2.210.564 SIT
708.146 SIT
305.216 SIT
95.343 SIT
613.788 SIT

Plačilo NEK
1.110.459 SIT
355.731 SIT
305.216 SIT
93.499 SIT
0SIT

v 000 SIT
Stan je dolga
1.100.105 SIT
352.415 SIT
0SIT
1.844 SIT
613.788 SIT

Skupaj

3.933.056 SIT

1.864.905 SIT

2.068.152 SIT

Graf: Vplačilu in terjatve iz naslova prispevka NEK v letu 1998

4.500.000 4.000.000 -■
3.500.000 i
t 3.000.000
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§ 2000.000
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500 000
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skupaj

□ Terjatve ■ Plačilo NEK □ Stanje dolga
V letu 1999 so bile poravnane teijatve iz leta 1998 v višini 1.8 mio SIT in je bil za
neplačane terjatve oblikovan popravek vrednosti v višini 2.066 mio SIT.
Stanje sredstev je po bilanci stanja Sklada na dan 31.12.1998 znašalo 2.951 mio SIT ter
stanje finančnih naložb na isti dan 2.855 mio SIT.
Celotni dolg Nuklearne elektrarne Krško Skladu je znašal na dan 31.12.1998 9.699
mio SIT, od tega so znašale kratkoročne obveznosti 3.720 mio SIT in dolgoročne
5.979 mio SIT.
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Ugotovitve:

Člani Nadzornega odbora smo imeli možnost vpogleda v celovito poslovanje Sklada na
sedežu Sklada v ponedeljek 27. septembra 1999.
Istega dne smo na svoji 9. seji obravnavali letno poročilo o poslovanju Sklada, bilanco
stanja per 31.12.1998, izkaz uspeha za leto 1998 iti osnutek poročila Nadzornega
odbora Sklada za Državni zbor Republike Slovenije.
Nadzorni odbor je na svoji 9. seji dne 27.09.1999 sprejel letno poročilo o poslovanju
Sklada ter naslednje ugotovitve:
• da se je delež upravnih stroškov v prihodkih od financiranja iz leta 1997, ki je
znašal 38%, v letu 1998 zmanjšal na 16%';
• da so nepravilnosti in pomanjkljivosti iz leta 1996 v celoti odpravljene,
• zaključni račun za leto 1998 daje pošteno sliko finančnega stanja Sklada.
Nadzorni odbor je na svoji 10. seji dne 13.12.1999 sprejel sklep:
• NO zahteva, da so, da manjše pomanjkljivosti oz. nepravilnosti, ki izhajajo iz
poročila Računskega sodišča za leto 1998, odpravijo do konca januarja 2000.
Nikakor ne smemo dopustiti, da bi ob predvidenem koncu obratovanja ali ob
nenadnem, nepričakovanem dogodku v NEK ne imeli na razpolago potrebnih finančnih
sredstev in bi morali takoj preusmeriti vsa proračunska sredstva kar bi povzročilo
velike težave na državnem nivoju. Potrebna finančna sredstva so po zakonu vključena
v ceno električne energije, porabniki morajo to akceptirati, če jim je to všeč ali ne.
Državni zbor ima dolžnost in odgovornost, da to zagotovi preko pristojnih vladnih
služb, takoj in brez pomislekov.
Dejstvo, daje NEK v Sklad do konca leta 1998 vplačala le približno 22 % sredstev, je
izigravanje zakona in svojevrstna državna nepokorščina. Neresno in nepopolno
vplačevanje zakonsko predpisanih sredstev je zgolj prelaganje bremena na naslednje
generacije.

' Ocenjujemo, da bo konec leta 1999 delež upravnih stroškov v prihodkih od financiranja znašal 10%.
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Nadzorni odbor Sklada Državnemu zboru Republike Slovenije izreka pobude za
spremembe pravno formalnih določil v veljavnih zakonskih aktih, ki narekujejo delo
ter poslovanje Sklada:
• Sklad NE SME biti obravnavan kot ostali skladi, ki niso namenjeni dolgoročnemu
varčevanju, zato predlagamo spremembo naziva oz. imena, ki ne bo enačilo
navedenih institutov s Skladom;
• vi. odstavku 4. člena Zakona o Skladu se izpustijo besede za vejico »dobavljeno
slovenskemu in hrvaškemu elektrogospodarstvu « zadnji del istega stavka pa se
dopolni »... energije za vsako proizvedeno kWh.«

Državnemu zboru Republike Slovenije tako PONOVNO predlagamo, da takoj
najde način za redno (zakonsko določeno) vplačevanje mesečnih prispevkov NEK
v Sklad, Vlada Republike Slovenije pa uredi plačilo zaostalih obveznosti.
Ponovno predlagamo, da Državni zbor Republike Slovenije obravnava problematiko
neizvajanja Zakona o Skladu na svoji seji ter s problematiko seznani tudi javnost.

Predsednik nadzornega odbora
Sklada za financiranje razgradnje
NEK in za odlaganje RAO iz NEK

SKLAD za financiranje
razgradnje NEK in za odlaganje [
radioaktivnih odpadkov iz NEK
8270 KRŠKO, CKŽ 59
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RAČUNSKO SODIŠČE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Prežihova 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 178 58 88
Telefax: 178 58 91
Številka: 1202-21/99-22
Datum: 23.12.99

Na podlagi 5. odstavka 23. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 20/95) izdajam naslednji

SKLEP

Predhodno poročilo o reviziji računovodskih izkazov Sklada za financiranje razgradnje NEK
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 1998, št. 1 202-21 /99-21 z dne
02.1 2.99, je postalo dokončno dne 22.12.1999. Umika se oznaka "uradna tajnost - zaupno"
na navedenem poročilu.

Obrazložitev

Predhodno poročilo o reviziji računovodskih izkazov Sklada za financiranje razgradnje NEK
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 1998, št.l 202-21 /99-21 z dne
02.1 2.99 je bilo revidirancu vročeno dne 07.1 2.99.
Ker revidiranec v roku 1 5 dni od vročitve predhodnega poročila ni podal pisnih pripomb, je
predhodno poročilo z dnem 22.1 2.1 999

Poslano:
1. Sklad za razgradnjo NEK in za odlagan
CKŽ 59, 8270 Krško
2. arhivu

poročevalec, št. 4

80

13. januar2000

8
RAČUNSKO SODIŠČE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Prežihova4, 1000 LJUBLJANA
Telefon: 178 58 88
Telefax: 178 58 91
Številka: 1202-21/99-21
Datum: 2.12.1999

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o računskem sodišču (Ur. 1. RS, št. 48/94) in
23. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 20/95) izdajam
naslednje

PREDHODNO POROČILO
O REVIZIJI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
SKLADA ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE
ELEKTRARNE KRŠKO IN ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH
ODPADKOV IZ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO
ZA LETO 1998

UVOD
V program dela računskega sodišča za leto 1999 je bila uvrščena revizija računovodskih
izkazov Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, Krško, Cesta krških žrtev 59 (v
nadaljevanju Sklad), za leto 1998.
Revizija je bila opravljena na podlagi sklepa o izvedbi revizije št. 1202-21/99-11 z dne
1.10.1999 ter v skladu s 4. odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču, ki določa, da se
revidiranje računovodskih izkazov obvezno opravlja enkrat letno pri skladih, ki jih je
ustanovila Republika Slovenija. Revizijo so izvedli zunanji revizoiji na osnovi pogodbe,
sklenjene med Računskim sodiščem Republike Slovenije in revizijsko družbo (št. 1312-99-43
z dne 07.10.1999) in po pooblastilu štev. 1202-21/99-12 z dne 4.10.1999.
Cilj revizije je bil podati mnenje o:
- resničnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov
- pravilnosti poslovanja Sklada
Predmet preiskovanja sta bila bilanca stanja in izkaz uspeha za letol998, izkaza finančnih
tokov Sklad ne sestavlja.
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Predstavitev revidirane osebe
Sklad je pravna oseba in posluje v svojem imenu in za svoj račun pod imenom Sklad za
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz
NEK s sedežem v Krškem, Cesta krških žrtev 59.
Namenska sredstva pridobiva iz dela cene električne energije za vsako kWh, ki jo je
Nuklearna elektrarna Krško (v nadaljevanju NEK) dobavila slovenskemu in hrvaškemu
elektrogospodarstvu. Ob sprejetju je višina dela cene znašala 0,61 SIT za kWh proizvedene
električne energije, z dnem 24.04.1997 pa se je cena spremenila na 0,462 SIT za kWh. S
svojim delovanjem Sklad zagotavlja, da se sredstva, ki so po zakonu namenjena financiranju
vame razgradnje NEK, za varno shranjevanje in trajno odlaganje srednje in nizko
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK, trošijo namensko, in da se njihova
vrednost ohranja v obdobju do končne porabe. Za te namene lahko Sklad uporablja tudi
prihodke, ustvarjene s svojim poslovanjem. O uporabi zbranih sredstev odloča Vlada
Republike Slovenije.
Dejavnost Sklada je zbiranje finančnih sredstev skladno z zakonom o Skladu ter naložbe v
prvovrstne vrednostne papirje in depozite.
Organi Sklada so upravni odbor, nadzorni odbor in direktor. Upravni odbor ima predsednika
in 4 člane, od katerih predsednika in dva člana imenuje in razrešuje Državni zbor Republike
Slovenije, enega člana Vlada Republike Slovenije in enega občina Krško. Mandat
predsednika in članov traja 4 leta in so lahko po preteku mandata ponovno imenovani.
Nadzorni odbor ima predsednika in devet članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor
Republike Slovenije, kateremu tudi poroča o svojem delu enkrat letno. Mandat članov traja 5
let in so lahko ponovno imenovani.
Direktorja imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog upravnega odbora. Njegov mandat
traja 4 leta in je lahko ponovno imenovan. V revidiranem obdobju je bil direktor sklada
Milan Venek, dipl. org. dela, ki tudi odgovaija za pravilnost poslovanja Sklada.

I
UGOTOVITVE

1. Ugotovitve revizije za leto 1997
Z revizijo računovodskih izkazov Sklada za leto 1997 (poročilo št. 1202-12/98-9 z dne
19.6.1998 in popravek št. 1202-12/98-10 z dne 1.7.1998) je bil izražen dvom o uspešnosti
poplačila vseh zapadlih terjatev iz naslova prispevkov za proizvedeno električno energijo, ki
bi jih morala poravnati NEK inje bil zanje leta 1997 oblikovan popravek vrednosti v znesku
2.465.792 tisoč SIT. Zaradi tega je bilo o računovodskih izkazih izrečeno mnenje s
pridržkom.
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Pri preskusu pravilnosti plače direktorju Sklada je bila razkrita neusklajenost s sklepom vlade
in veljavno metodologijo za ugotavljanje obsega sredstev. Revizoiji so ugotovili, da je
direktor Sklada za obdobje od 1.1.1997 do razrešitve dne 15.7.1997 prejel plačo, ki je za
482.674 SIT ali za 10 % presegala obseg dovoljene porabe. Skladu je bilo v poročilu
naloženo, da od direktorja izterja preveč izplačana sredstva, kar je tudi storil. V svojih
knjigovodskih evidencah je najprej vzpostavil teijatev do direktorja in ga z dopisom št. MV194/98 z dne 4.9.1998 pozval, da zahtevani znesek plača. Ker je direktor najprej pisno
nasprotoval vračilu, mu je Sklad dne 15.9.1998 poslal opomin pred tožbo. Dne 29.9.1998 je
nekdanji direktor Sklada poravnal celotni znesek preveč izplačane plače za leto 1997.
Druge manjše nepravilnosti je Sklad odpravil že v času nadzora, kar je opisano v omenjenem
poročilu.
i
2. Računovodska načela in računovodske usmeritve
Računovodski izkazi Sklada so pripravljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi
standardi. Temeljni namen Slovenskih računovodskih standardov je upoštevati splošno
mednarodno računovodsko prakso (zlasti Mednarodne računovodske standarde), finančno
pojmovanje kapitala in zahtevo po realni ohranitvi kapitala. Vsi učinki revaloriziranja
vplivajo na oblikovanje in črpanje revalorizacijskega izida, ki kot prihodek oziroma odhodek
financiranja neposredno vpliva na izkazani poslovni izid.
Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za
amortizacijo. Pri obračunu so uporabili metodo enakomernega časovnega amortiziranja.
Amortizacija je revalorizirana s kumulativnim mesečnim koeficientom rasti cen na malo.
Oprema se vključuje v materialne naložbe, če je predvidena doba uporabe daljša od enega
leta.
Opredmetena osnovna sredstva, nabavljena in odtujena v letu 1998, so revalorizirana z
uporabo ustreznih revalorizacijskih indeksov, ki so obračunani od meseca nabave do konca
leta 1998 oziroma do meseca odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev.
Terjatve iz poslovanja
Terjatve iz poslovanja obsegajo kratkoročne terjatve iz poslovanja. Prvotno nastale terjatve sc
kasneje lahko neposredno povečajo ali pa zunaj prejetega plačila ali drugačne poravnave
zmanjšajo za vsak znesek, za katerega obstaja utemeljitev, da ne bo poravnan. Kasnejša
povečanja terjatev (razen danih predujmov) povečujejo ustrezne prihodke od poslovanja, če
pride do povečanja v istem poslovnem letu. Če pride do povečanja v naslednjem letu, se
povečajo izredni prihodki. Podobno načelo velja pri zmanjšanju terjatev.
Terjatve se izkazujejo na začetku z zneski, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin ob
predpostavki, da bodo tudi plačane. Teijatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v
predvidenem roku, se izkazujejo kot dvomljive ali sporne. S popravkom vrednosti je
korigirana vrednost za terjatve, za katere Sklad ocenjuje, da ne bodo plačane.
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Finančne naložbe
Dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe sestavljajo naložbe v obveznice in depozite v
državi. Finančne naložbe se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo
dejansko naložena denarna sredstva.
V inflacijskih razmerah se finančne naložbe revalorizirajo na podlagi indeksa cen na malo. Če
tržna vrednost ali novo dogovorjeni znesek v kupni moči domače valute ne omogoča polne
revalorizacije, se je treba ravnati po načelu manjše vrednosti.
Obveznosti
Obveznosti obsegajo kratkoročne obveznosti iz poslovanja. Obveznosti se vnesejo v bilanco v
višini nominalnih zneskov, ki izhajajo iz transakcij. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja so
razčlenjene na obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do delavcev in obveznosti do države.
Kapital
Celotni kapital družbe se razčlenjuje na preneseni dobiček iz prejšnjih let, revalorizacijski
popravek sestavin kapitala in dobiček poslovnega leta. Revalorizacijski popravki kapitala
dopolnjujejo vrednostno izkazovanje sestavin kapitala za razlike, ki izhajajo iz sprememb
kupne moči domače valute in drugih sprememb cen. Revalorizacijski popravki kapitala za
ohranitev realne vrednosti posameznih oblik kapitala se ob koncu vsakega poslovnega leta
povečujejo, in sicer tako, da se indeks cen na malo uporabi na seštevek stanj vseh oblik
celotnega kapitala.
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki obsegajo prihodke od Nuklearne elektrarne Krško, ki jim po zakonu od
vsake proizvedene kWh nameni določen znesek.
Stroški poslovanja
Stroški poslovanja so vsi odhodki, vsebovani v prodanih storitvah, in so sestavljeni iz
stroškov materiala in storitev, stroškov dela, amortizacije, odpisov obratnih sredstev ter
drugih odhodkov poslovanja.
Stroški dela zajemajo obračunane plače ter dajatve, ki zagotavljajo socialno varnost in
pokojninsko zavarovanje, ki jih družba obračunava na bruto plače. Kot strošek dela se
upoštevajo še stroški pogodb o delu, ki so povezani s poslovanjem, izplačila po pogodbah o
delu in dajatve na pogodbe o delu in tudi drugi stroški.
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se opravlja z uporabo enakomernega
časovnega odpisovanja. Revalorizacijo amortizacije se opravi z uporabo stopnje rasti cen na
drobno. Revalorizacija amortizacije bremeni prihodke obdobja ob istočasnem povečanju
revalorizacijskih prihodkov.
Odpisi obratnih sredstev se nanašajo na zmanjševanje vrednosti teijatev na iztržljivo
vrednost.
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Prihodki in odhodki od financiranja
Obresti iz naslova terjatev iz poslovnih razmerij in plasmajev so prikazani kot prihodki
financiranja, odhodki za obresti pri nakupu vrednostnih papiijev pa so prikazani kot odhodki
od financiranja.
Izredni prihodki
Izredni prihodki so neobičajne postavke in postavke iz prejšnjih obračunskih obdobij,
ugotovljene v tekočem obdobju.
Revalorizacijski izid
Učinki revalorizacije sredstev in obveznosti oblikujejo ali črpajo revalorizacijski izid.
Revalorizacijski izid je vključen v izkaz uspeha kot prihodek ali odhodek od financiranja.
Sklad nima Pravilnika o računovodstvu, niti Pravilnika o popisu osnovnih sredstev, terjatev in
obveznosti, ali kakšnega drugega internega akta, s katerim bi opredelil svojo računovodsko
politiko in usmeritve.
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3. Računovodski izkazi za leto 1998
3.1. Bilanca stanja
Bilanca stanja na dan 31.12.1998 v 000 SIT
Pojasnila

Postavka

31.12.1998

AKTIVA
2.652.110

A. STALNA SREDSTVA
3.1.1.

I. Opredmetena osnovna sredstva •

3.807

1. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva •
3.1.2.

II. Dolgoročne finančne naložbe

3.807
2.648.303
1.760.383

1. Dolgoročni depoziti

887.920

2. Dolgoročno dana posojila drugim

299.300

B. GIBLJIVA SREDSTVA
3.1.3.

I. Kratkoročne terjatve iz poslovanja

92.173
28

1. Druge kratkoročne terjatve do kupcev

92.145

2. Druge kratkoročne terjatve
3.1.4.

II. Kratkoročne finančne naložbe

207.039
207.039

1. Kratkoročni depoziti
3.1.5.

III. Denarna sredstva
1. Denarna sredstva v banki

88
88
2.951.410

AKTIVA SKUPAJ
PASIVA
3.1.6

A. KAPITAL

2.944.031

I. Preneseni dobiček iz prejšnjih let

924.482

II. Revalorizacijski popravek kapitala

69.336

III. Dobiček poslovnega leta

1.950.213

B. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

3.1.7

1. Kratkoročne obveznosti do delavcev

2.683
1.360

2. Kratkoročne obveznosti do države

974

3. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

349
3.1.8.

C. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
PASIVA SKUPAJ
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3.1.1. Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.1998 predstavljajo le opremo v naslednjih
vrednostih (v 000 SIT):
- Nabavna vrednost

16.496

- Popravek vrednosti

12.689

- Sedanja vrednost

3.807

Preiskovanje opredmetenih osnovnih sredstev je obsegalo pregled dokumentacije v zvezi z
obstojem le-teh in njihovim vrednotenjem, dokumentacije o opravljenem popisu za leto 1998
ter pregled obračuna amortizacije in revalorizacije.
Za pisarniško opremo, električno biro opremo, telekomunikacijsko opremo, instalacijsko
opremo, opremo vgrajeno v poslovni prostor in ostalo prenosno opremo je bila uporabljena
amortizacijska stopnja 20,0 %, za računalniško opremo ter osebni avtomobil pa 33,0%.
Na dan 31.12.1998 je Sklad opredmetena osnovna sredstva revaloriziral s koeficientom rasti
cen na malo. Nabavne vrednosti ter popravke vrednosti izbrane opreme (računalnikov,
starejše tipske programske opreme, tiskalnikov, mobitela, klima naprav in službenega
avtomobila, nabavljenih v letu 1996) Sklad na dan 31.12.1998 ni revaloriziral zaradi
primerjalno ugotovljenega preseganja revalorizirane nabavne vrednosti nad nabavno
vrednostjo enakih in sorodnih vrst osnovnih sredstev.
Obračun amortizacije in revalorizacije med letom nabavljenih osnovnih sredstev je bil
pravilen.
Povečanje nabavne vrednosti opreme za 1.157 tisoč SIT se nanaša na nabavo telefonske
centrale, telefonske linije, telefonskih aparatov, lamelnih zaves, hladilnika in drugo.
Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme pa predstavlja likvidacija telefonske linije in lamelne
zavese, v katero so dodatno investirali in nato upoštevali kot novo nabavo.
Neodpisana vrednost opreme na dan bilance stanja znaša 3.807 tisoč SIT, kar pomeni, daje
76,9 % opreme odpisane.
Z revizijo je bilo ugotovljeno, da Sklad med opredmetenimi osnovnimi sredstvi napačno vodi
tudi računalniško programsko opremo (nabavna vrednost 1.529 tisoč SIT), ki bi jo bilo
potrebno voditi pravilno kot neopredmetena osnovna sredstva. Napaka je bila odpravljena v
času izvedbe revizije.
•
3.1.2. Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe so na dan 31.12.1998 znašale 2.648.303 tisoč SIT in so
obsegale (v 000 SIT):
- dolgoročne depozite
1.760.383
- dolgoročno dana posojila drugim
887.920
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Konec leta 1998 je imel Sklad dolgoročne depozite v naslednjih domačih bankah (v 000 SIT):
- Nova kreditna banka Maribor d.d.
- Nova ljubljanska banka d.d.
- Abanka d.d. Ljubljana
- Banka Velenje
- Slovenska investicijska banka
- Dolenjska banka Novo mesto

707.283
73.000
33.000
100.000
12.500
834.600

Največ prostih denarnih sredstev je imel Sklad deponirano v Dolenjski banki Novo mesto ter
v Novi kreditni banki Maribor d.d.. Pri obeh navedenih bankah se depoziti obrestujejo po 6 %
letni realni obrestni meri, med tem ko se ostali dolgoročni depoziti v glavnem obrestujejo po
5 % letni realni obrestni meri, nekateri pa tudi po 6 % ali 4 % letni realni obrestni meri.
V okviru postavke dolgoročno dana posojila drugim so zajeta dolgoročno dana posojila z
odkupom domačih vrednostnih papirjev v višini 887.920 tisoč SIT. Na koncu leta 1998 je
Sklad vodil naslednje dolgoročne naložbe v vrednostne papirje-.
Vrednostni papiiji
Obveznice RS 02
Obveznice RS 04
Obveznice RS 10
Obveznice RS 13
Obveznice RS I
Obveznice SZ 01
Skupaj

Število lotov
70
3.045
43.272
991
336
39

Vrednost v 000 SIT
7.345
296.648
447.103
85.939
47.691
3.194
887.920

Obveznicam je pripadalo 33,5 % dolgoročnih naložb. Glede na celotno vrednost naložb
Sklada je v obveznice Republike Slovenije naloženih 30,98 %, kar je v skladu z naložbeno
politiko Sklada. Za obveznice Republike Slovenije tudi velja, da jih je v vsakem trenutku
možno prodati in da so primerno donosne. Pri vrednostnih papirjih, s katerimi Sklad
razpolaga, ni potrebe po oblikovanju popravkov vrednosti. Provizija, ki jo je ob nakupu
vrednostnih papirjev plačeval Sklad borzno posredniškim družbam, seje v letu 1998 gibala
med 0 in 0,5 % od doseženega prometa.
Dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje je Sklad konec leta 1998 v glavnem
vrednotil po revalorizirani nabavni vrednosti. Učinek revalorizacije je bil nepravilno knjižen
na prihodke in ne na revalorizacijski izid, katerega stanje se nato prenese na prihodke oziroma
odhodke. Iz takšnega načina izkazovanja ni bil razviden učinek revalorizacije vrednosti
vrednostnih papiijev v revalorizacijskem izidu.
0
S sredstvi, pridobljenimi na podlagi ZSFR je Sklad oblikoval naložbe. V strukturo naložb je
odpadlo na dolgoročne naložbe 92,7 % in na kratkoročne naložbe 7,3 %. Med kratkoročnimi
naložbami so predvsem deli dolgoročnih depozitov, ki zapadejo v letu 1998.
Predvidoma bo prišlo do razgraditve NEK leta 2023 in takrat bodo za to morala biti
uporabljena sredstva, ki jih ima Sklad trenutno v naložbah. Ta pa bodo glede na ročnost
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naložb takrat že na voljo za uporabo. Nazaj pridobiti sredstva, ki so zdaj v kratkoročnih
naložbah, ne bo težko. Dolgoročne naložbe Sklada pa bodo v večini zapadle leta 2000,
najkasneje zapadli dolgoročni depozit ima datum zapadlosti 10.01.2001. Vse vrste
vrednostnih papirjev, ki jih ima Sklad v svojih naložbah, omogočajo pravočasno
preoblikovanje v denarna sredstva in zagotavljajo visoko varnost finančnih naložb.

3.1.3. Kratkoročne terjatve iz poslovanja
Na dan 31.12.1998 je Sklad izkazoval terjatve iz poslovanja v skupni višini 92.173 tisoč SIT,
ki so se nanašale na kratkoročne terjatve do kupcev v višini 28 tisoč SIT in na druee
kratkoročne terjatve v višini 92.145 tisoč SIT.
Druge kratkoročne terjane, ki predstavljajo skoraj celotne kratkoročne terjatve iz poslovanja,
vključujejo (v 000 SIT):
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti
90.301
- ostale kratkoročne teijatve
3.720.034
- popravek vrednosti drugih kratkoročnih terjatev iz poslovanja (3.718.190)
Na teijatve iz naslova obresti do 31.12.1998 do domačih bank za dane depozite odpade
skupno 75.787 tisoč SIT. Pretežni del drugih terjatev se nanaša na kratkoročne terjatve do
NEK. Sklad pridobiva namenska sredstva iz dela cene električne energije za vsako k\Vh, ki jo
je NEK dobavila slovenskemu in hrvaškemu elektrogospodarstvu. Ob sprejetju je višina dela
cene znašala 0,61 SIT za kWh proizvedene električne energije, z dnem 24.04.1997 pa se je
cena spremenila na 0,462 SIT za kWh. Ker NEK ni plačala obveznosti iz leta 1995 in 1996.
je bila dne 12.05.1997 sklenjena izvensodna poravnava med Skladom in NEK, da se te
obveznosti začnejo odplačevati mesečno. Po sklepu vlade je bilo določeno, da prispevek
ostane v višini 0,61 SIT za kWh proizvedene električne energije, do poplačila dolga iz let
1995 in 1996. NEK prav tako ni plačevala svojih obveznosti za leto 1997 in tako je bila
17.04.1998 sklenjena izvensodna poravnava, ki določa mesečno odplačevanje dolga za
prispevek na energijo, namenjeno slovenskemu trgu. Po sklenitvi izvensodne poravnave so se
te terjatve prenesle med dolgoročne terjatve, za katere je v celoti oblikovan popravek
vrednosti. V višini mesečnih obrokov, dogovorjenih v izvensodnih poravnavah, se
dolgoročne terjatve prenašajo in tako vzpostavljajo kratkoročne terjatve. Oblikovani popravek
vrednosti dolgoročnih terjatev se je tako zmanjšal za terjatve, ki so zapadle v plačilo v letu
1998.
Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami na dan 31.12.1998 je Sklad vodil naslednje terjatve:
•

neporavnane tekoče terjatve in pripadajoče zamudne obresti. Tu so terjatve za prispevek
na proizvedeno energijo v letu 1998, namenjeno hrvaškemu trgu, dokler je NEK elektriko
dobavljala tudi Hrvaški ter terjatve za prispevek na proizvedeno energijo namenjeno
slovenskemu trgu za čas, ko je bila celotna energija namenjena slovenskemu trgu, NEK
pa je še vedno plačevala prispevek le za polovico proizvedene energije. Teijatve za
neporavnane tekoče prispevke in zamudne obresti za proizvedeno elektriko v letu 1998 za
slovenski trg znašajo 431.667 tisoč SIT, od česar je za 16.366 tisoč SIT zamudnih obresti,
za hrvaški trg pa 1.182.656 tisoč SIT, od česar je za 497.851 tisoč SIT zamudnih obresti.
Za le-te je bil v celoti oblikovan popravek vrednosti. V septembru 1999 je bila sklenjena
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nova izvensodna poravnava za tekoče prispevke na proizvedeno elektriko za slovenski trg
od 30.07.1998 dalje v višini 415.301 tisoč SIT, katerih NEK ni plačevala v celoti.
•

teijatve za prispevke na proizvedeno energijo v letu 1997, namenjeno hrvaškemu trgu, in
pripadajoče zamudne obresti v skupnem znesku 1.437.189 tisoč SIT, za katere je bil že v
otvoritvenem stanju oblikovan popravek vrednosti.

•

terjatve za prispevke na proizvedeno energijo iz let 1996 in 1995, katere se mesečno
odplačujejo glede na izvensodno poravnavo z dne 12.05.1997. Znotraj neplačanih terjatev
so mesečni obroki iz let 1997 in 1998, ki se nanašajo na prispevke za energijo namenjeno
hrvaškemu trgu v letih 1995 in 1996. Skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi znašajo
te terjatve 666.678 tisoč SIT. Za terjatve, ki so bile vzpostavljene v letu 1997, je bil že v
začetku leta oblikovan popravek vrednosti, za terjatev, vzpostavljeno v letu 1998, pa seje
oblikoval popravek vrednosti v celoti (451.984 tisoč SIT) ob koncu leta 1998.

•

terjatve za prispevke na proizvedeno energijo iz leta 1997, namenjeno slovenskemu trgu,
ki se mesečno poravnavajo glede na izvensodno poravnavo z dne 17.04.1998. Tovrstnih
terjatev je za 1.844 tisoč SIT in zajemajo le obresti ter zamudne obresti za omenjene
prispevke.

Popravek vrednosti drugih kratkoročnih terjatev znaša 3.718.191 tisoč SIT. Popravek
vrednosti, ki gaje Sklad oblikoval v letu 1998, znaša 2.066.307 tisoč SIT in se v celoti nanaša
na terjatve do NEK. V navedenem znesku vzpostavljenih terjatev se 1.496.357 tisoč SIT
nanaša na proizvedeno energijo za hrvaški trg in 569.950 tisoč SIT na proizvedeno energijo
za slovenski trg po 30.07.1998. Znotraj 569.950 tisoč SIT so tudi deleži za hrvaško
porabljeno energijo, ki se zaračunavajo NEK-u na osnovi izvensodne poravnave z dne
12.05.1997, in sicer so tu terjatve, ki so se do NEK-a vzpostavile za obdobje po 30.07.1998.
Le za obresti ter zamudne obresti, ki se tičejo izvensodne poravnave z dne 17.4.1998, Sklad
ni oblikoval popravka vrednosti, saj jih je NEK plačala v mesecu januarju 1999.
Sklad je v svojem poročilu opozoril NEK in Vlado Republike Slovenije na neplačevanje
prispevkov in višino neporavnanih teijatev na dan 31.12.1998 (dolgoročne in kratkoročne
terjatve so skupaj znašale 9.699.883 tisoč SIT). V letu 1999 je Sklad NEK-u poslal opomin za
teijatve, ki so nastale za obdobje po 30.07.1998. Na osnovi tega je bila v letu 1999 za ta del
neplačanih terjatev sklenjena tretja izvensodna poravnava.
Z revidiranjem je bilo tudi ugotovljeno, da Sklad prejema račune za porabljeno elektriko za
del stavbe, v kateri imata poleg njega najete poslovne prostore tudi podjetje Savaprojekt d.d.
in Kolesarsko društvo Savaprojekt. Obračunane stroške za porabo električne energije je Sklad
razdelil glede na površino poslovnih prostorov, ki jo zaseda posamezni najemnik, ter za
pripadajoče stroške vsak mesec izstavil bremepise, kjer pa prometni davek ni bil zaračunan.

3.1.4. Kratkoročne finančne naložbe
Stanje kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.1998 znaša 207.039 tisoč SIT. Nanaša se
na dolgoročne depozite, ki jih ima družba pri Novi kreditni banki Maribor d.d. v skupni višini
89.000 tisoč SIT in Novi Ljubljanski banki d.d. v skupni višini 113.000 tisoč SIT, in je na
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dan 31.12.1998 njihova zapadlost krajša od 12 mesecev ter na kratkoročni depozit na
odpoklic pri Novi kreditni banki Maribor d.d. v višini 5.039 tisoč SIT.

3.1.5. Denarna sredstva
Na dan 31.12.1998 se izkazano stanje denarnih sredstev v višini 88 tisoč SIT nanaša na
denarna sredstva na žiro računu v banki.

3.1.6. Kapital
Na dan 31.12.1998 je Sklad izkazal kapital v skupni višini 2.944.031 tisoč SIT, ki se nanaša
na (v 000 SIT):
924.482
69.336
1.950.213

- Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
- Revalorizacijski popravek kapitala
- Nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta

V letu 1998 je bil kapital revaloriziran s koeficientom rasti cen na drobno.

3.1.7. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31.12.1998 znašale 2.683 tisoč SIT in so jih
sestavljale (v 000 SIT):
- Kratkoročne obveznosti do delavcev
- Kratkoročne obveznosti do države
- Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev

1.360
974
349

Kratkoročne obveznosti do delavcev in do države so se nanašale na obveznosti iz plač,
pogodb in drugih obveznosti do zaposlenih, in sicer na izplačila plač in drugih osebnih
prejemkov za mesec december 1998.
Z revizijo je bilo ugotovljeno, da je bila v poslovno leto 1998 na podlagi računa št. 5 z dne
31.12.1997, ki gaje izdalo podjetja Mobitel, d.d., nepravilno evidentirana naročnina za mesec
december 1997 v znesku 2 tisoč SIT in s tem previsoko izkazani stroški v izkazu uspeha za
enak znesek.

3.1.8. Pasivne časovne razmejitve
Stanje na dan 31.12.1998 je znašalo 4.696 tisoč SIT inje zajemalo vnaprej vračunani strošek
v višini 4.650 tisoč SIT za program ARAO po pogodbi z Agencijo za radioaktivne odpadke
Ljubljana, in sicer po pogodbi o sofinanciranju št. ARAO - 02/98 - SKLAD. Po pogodbi je
Sklad zadržal 10 % od pogodbene vrednosti dokler ne bodo končani vsi projekti. Med
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pasivnimi časovnimi razmejitvami je Sklad vodil še 46 tisoč SIT iz naslova prometnega
davka od pogodb, kar je vračunani odhodek zaradi podaljšanja proračunskega leta.

3.2. Izkaz uspeha
Izkaz uspeha za obdobje od 1.1.1998 do 31.12.1998
v 000 SIT
Pojasnila

Postavka

3.2.1.

A. Čisti prihodki od prodaje
1. proizvodov in storitev na domačem trgu

1998
2.210.564
2.210.564

B. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA

2.210.564
3.2.2.

C. Stroški blaga, materiala in storitev

(10.312)

1. Stroški storitev

(9.279)

2. Stroški materiala

(1.033)

Č. Stroški dela

3.2.3

1. Plače

(23.229)
(14.783)

2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

(3.131)

3. Drugi stroški dela

(5.315)

D. Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih
Sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

3.2.4.

(4.859)

E. Odpisi obratnih sredstev

3.2.5.

(2.066.307)

F. Drugi odhodki poslovanja

3.2.6.

(46.570)

G. DOBIČEK IZ POSLOVANJA

59.287

H. Prihodki od financiranja

3.2.7.

1. Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja
I. Stroški obresti in drugi odhodki financiranja

894.032
3.2.8

J. DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA
K. Izredni prihodki

(17.057)
936.262

3.2.9

1. Drugi izredni prihodki

894.032

1.013.951
1.013.951

L. CELOTEN DOBIČEK

1.950.213

M. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA

1.950.213

3.2.1. Čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje so na dan 31.12.1998 znašali skupno 2.210.564 tisoč SIT in so v
celoti pomenili prispevek NEK, ki mora Skladu po zakonu plačati vnaprej določen znesek od
vsake proizvedene kWh električne energije.
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NEK je v letu 1998 redno plačevala prispevke, ki so se nanašali na proizvedeno električno
energijo za slovenski trg do 30.7.1998. Prispevkov, ki so bili izračunani glede na proizvedeno
električno energijo za hrvaški trg, pa NEK ni plačevala. Neporavnane so ostale tekoče
terjatve in terjatve, vzpostavljene na osnovi izvensodne poravnave z dne 12.05.1997. Od
30.07.1998 dalje, ko je bila vsa elektrika namenjena slovenskemu trgu, je NEK še vedno
plačevala le polovico prispevka.

3.2.2. Stroški blaga, materiala in storitev
Za stroške blaga, materiala in storitev je Sklad v letu 1998 porabil skupno 10.312 tisoč SIT,
od tega za stroške storitev 9.279 tisoč SIT in za stroške materiala 1.033 tisoč SIT.
Z revizijo so bile razkrite naslednje manjše nepravilnosti:
•

Račun št. 77 z dne 25.03.1998 v višini 124 tisoč SIT, ki gaje izdalo podjetje FORD Paič
za storitve popravila osebnega avtomobila, je bil v celoti knjižen na stroške vzdrževanja.
Ker se je 95 tisoč SIT nanašalo na plačilo nadomestnih delov, bi bilo potrebno ta znesek
knjižiti pravilno na stroške nadomestnih delov.

•

Računi za ogrevanje so bili napačno evidentirani med stroške drugih storitev, namesto
pravilno na strošek energije.

•

Račun št. 322 z dne 09.11.1998 za znesek 155 tisoč SIT, ki gaje izdala Ljudska univerza
Krško in zajema stroške šolanja za prvi letnik študija, ter račun št. 356 z dne 04.12.1998
za znesek 190 tisoč SIT, ki gaje izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana in zajema stroške
šolanja za četrti letnik študija, sta bila evidentirana v skupnem znesku na povračila
stroškov v zvezi z delom. Ker se strošek nanaša na dve poslovni leti, bi ga bilo potrebno
razmejiti in ustrezni del prikazati kot aktivne časovne razmejitve.

3.2.3. Stroški dela
Stroški dela so za leto 1998 znašali 23.229 tisoč SIT in so jih sestavljali (v 000 SIT):
- stroški plač
- stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja
- drugi stroški dela

14.783
3.131
5.315

Sklad je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z direktorjem Sklada Milanom Venekom, za
ostale tri zaposlene pa je veljala Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v
Republiki Sloveniji. Za direktorja je bila določena plača v višini 70 % plače ministra,
pristojnega za področje energetike, to je ministra za gospodarske dejavnosti. Z revizijo je bilo
ugotovljeno, da so bile plače direktorja in ostalih zaposlenih na Skladu, obračunane za leto
1998, skladne z veljavnimi predpisi.
V stroških dela so bila zajeta tudi izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah v
višini 3.965 tisoč SIT.
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V letu 1998 je Sklad izplačeval sejnine za upravni in nadzorni odbor. Na podlagi sklepa
ministra dr. Maksa Tajnikarja je imel Sklad določeno sejnino v višini 20 % povprečne bruto
plače v podjetjih elektrogospodarstva za člane upravnega odbora ter 30 % od iste osnove za
predsednika upravnega odbora. Člani upravnega odbora so bili upravičeni tudi do izplačila
potnih stroškov za prihod na sejo. Revizija je potrdila pravilnost tovrstnih izplačil.

3.2.4. Amortizacija
Za leto 1998 je Sklad obračunal stroške amortizacije v višini 4.859 tisoč SIT, od tega seje na
amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev nanašalo 4.639 tisoč SIT in na revalorizacijo
amortizacije 220 tisoč SIT.

3.2.5. Odpisi obratnih sredstev
Obratna sredstva so bila v poslovnem letu 1998 odpisana v višini 2.066.307 tisoč SIT in so
zajemala popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do NEK.

3.2.6. Drugi odhodki poslovanja
Drugi odhodki poslovanja so znašali 46.570 tisoč SIT in so vključevali stroške sofinanciranja
Agencije za radioaktivne odpadke v višini 46.500 tisoč SIT ter ostale stroške.

3.2.7. Prihodki od financiranja
Prihodki od financiranja so bili v letu 1998 doseženi v višini 894.032 tisoč SIT in so se
nanašali na (v 000 SIT);
- prihodke iz obresti
- revalorizacijski presežek
- druge prihodke iz financiranja

poročevalec, št. 4

771.364
106.051
16.617

94

13. januar2000

Oblikovanje in črpanje revalorizacijskega presežka prikazuje naslednja preglednica:
OPIS
OBLIKOVANJE
1. Učinek revalorizacije opredmetenih osnovnih sredstev
2. Revalorizacija amortizacije
3. Revalorizacija finančnih naložb
4. Revalorizacija teijatev
Skupaj
- prenos na odhodke financiranja
ČRPANJE
1. Revalorizacija prenesene pozitivne razlike preteklega obdobja
Skupaj
- prenos na prihodke financiranja

Znesek v 000 SIT
134
219
115.230
59.804
175.387
69.336
69.336
106.051

3.2.8. Stroški obresti in drugi odhodki financiranja
Ta postavka je vključevala odhodke za obresti pri nakupu vrednostnih papirjev v znesku
17.057 tisoč SIT.

3.2.9. Izredni prihodki
Izredni prihodki za leto 1998 so znašali 1.013.951 tisoč SIT in zajemajo (v 000 SIT):
- poravnavo teijatev iz preteklih let
1.013.362
- izredne prihodke iz preteklih let
482
- prejete kazni in odškodnine
107
Največji znesek je predstavljala poravnava terjatev iz preteklih let, ko je Sklad na osnovi
izvensodnih poravnav mesečno prenašal določene zneske dolgoročnih terjatev do NEK. za
katere je že bil oblikovan popravek vrednosti, na kratkoročne terjatve do NEK.

4. Izvajanje zakona o strukturi naložb
Po zakonu o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih
organizacij (Ur. 1. RS, št. 71/93) morajo drugi skladi imeti najmanj 30 % naložb v
vrednostnih papirjih Republike Slovenije. Z revizijo je bilo potrjeno, da so znašale naložbe
Sklada na dan 31.12.1998 skupno 2.855.342 tisoč SIT.
V strukturi naložb je odpadlo na (v 000 SIT);
- dolgoročne depozite
- kratkoročne depozite
- obveznice
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V točki 3.1.2. tega poročila so podrobno predstavljene vrste obveznic, ki jih ima Sklad med
svojimi finančnimi naložbami. Iz navedenega pregleda in podatkov iz knjigovodskih evidenc
Sklada je razvidno, da 30,98 % vseh naložb predstavljajo naložbe v obveznice Republike
Slovenije, kar je tudi skladno z zakonsko zahtevo.

Na podlagi revizije računovodskih izkazov za poslovno leto, ki seje končalo 31. decembra
1998, in ugotovitev iz revidiranja pravilnosti pri poslovanju Sklada, računsko sodišče daje
naslednje
II
MNENJE
Na podlagi četrtega odstavka 21. člena zakona o računskem sodišču je bila opravljena revizija
računovodskih izkazov Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki je obsegala revidiranje bilance stanja z dne
31.12.1998 in z njo povezanega izkaza uspeha za obdobje od 1.1. do 31.12.1998. Za
navedene računovodske izkaze je bil odgovoren direktor Sklada. Odgovornost računskega
sodišča je, da izrazi mnenje o njih.

1. O računovodskih izkazih Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in
za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki jih sestavljajo izkaz stanja na dan
31.12.1998 in izkaz uspeha za leto 1998 se izreka mnenje s pridržkom.
Obrazložitev:
Revizija je bila izvedena v skladu s temeljnimi računovodskimi načeli in mednarodnimi
standardi revidiranja. Po teh načelih in standardih so bili revizorji dolžni izvesti revidiranje
tako, da si pridobijo razumno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo
pomembnejših napačnih navedb. Revizija je obsegala pregled računovodskih evidenc
Sklada in uporabo vseh postopkov, ki so bili potrebni za oblikovanje revizijskega mnenja.
Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz NEK je za neporavnane terjatve do Nuklearne elektrarne Krško za obvezne
prispevke po 4. členu ZSFR ter za terjatve, ki so nastale po izvensodni poravnavi z dne
12.05.1997 za poravnavanje obveznosti, ki so nastale do konca leta 1996 in za njih
zamudne obresti, v letu 1998 oblikoval popravek vrednosti terjatev v višini 2.066.307 tisoč
SIT. Nuklearna elektrarna Krško je tekoče obveznosti ter obveznosti po izvensodni
poravnavi za proizvedeno električno energijo, namenjeno slovenskemu trgu, v letu 1998
plačevala redno do 30.07.1998. Od tega dne dalje je Nuklearna elektrarna Krško celotno
električno energijo namenila slovenskemu trgu, Skladu za financiranje razgradnje
Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK pa je do
konca leta 1998 še vedno plačevala tekoče prispevke le za polovico proizvedene električne
energije. V mesecu septembru 1999 je bila sklenjena izvensodna poravnava, da se te
tekoče obveznosti nastale po 30.07.1998 za polovico proizvedene energije, in sicer do
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31.12.1998 v višini 415.301 tisoč SIT, začnejo odplačevati. Prispevkov za električno
energijo, proizvedeno za hrvaški trg v letu 1998, Nuklearna elektrarna Krško ni plačevala.
Obveznosti, ki so nastale z izvensodno poravnavo z dne 12.05.1997 in se navezujejo na
proizvodnjo energije za hrvaški trg do konca leta 1996 ter so se vzpostavljale mesečno čez
celo leto, se niso plačevale. Popravek vrednosti je bil oblikovan ob koncu leta 1998 za
omenjene teijatve in zamudne obresti za le-te.
Ker obstaja dvom o uspešnosti poplačila zapadlih obveznosti oziroma izvensodne
poravnave, je to revizija upoštevala pri oblikovanju mnenja.
Razen, ko gre za morebitne vplive popravkov, ki bi bili potrebni, če bi negotovost iz
prejšnjega odstavka bila znana, podajajo revidirani računovodski izkazi resnično in
pošteno sliko finančnega stanja Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK na dan 31.12.1998 in izidov
njegovega poslovanja v letu, ki se končuje z dnem 31.12.1998.
2. Na podlagi ugotovitev iz revidiranja zakonitosti, pravilnosti in primernosti porabe sredstev
pri poslovanju Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK se izreka pozitivno mnenje.

Pravni pouk: Zoper to predhodno poročilo je po prvem odstavku 24. člena zakona o
računskem sodišču možno vložiti pripombe. Pripombe se posredujejo pisno v
roku 15 dni od dneva vročitve na Računsko sodišče Republike Slovenije,
Prežihova ul. 4, Ljubljana.

Vročiti:
- Sklad za financiranje razgradnje NEK in za
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK,
CKŽ 59, 8270 Krško,
- Upravni odbor Sklada.
- Nadzorni odbor Sklada
- Arhiv, tu.
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Uporabljena pravna podlaga
1. Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 20/95)
2. Zakon o računskem sodišču (Ur. 1. RS, št. 48/94)
3. Zakon o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Ur. 1. RS, št. 75/94) - ZSFR
4. Statut Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
5. Pravilnik Sklada o notranji organizaciji in delu, sistemizaciji ter vrednotenju delovnih
mest v službah Sklada
6. Poslovnik o delu upravnega odbora Sklada
7. Navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja prispevka v Sklad za financiranje
razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. 1. RS, št. 53/96)
8. Zakon o javnih naročilih (Ur. 1. RS, št. 24/97)
9. Zakon o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih
organizacij (Ur. 1. RS, št. 71/93)
10. Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
skupnosti (Ur. 1. RS, št. 18/94, 13/95 in 36/96) - ZRPJZ
11. Zakon o izvajanju socialnega sporazuma za leto 1996 (Ur. 1. RS, št. 34/96)
12. Metodologija za ugotavljanje obsega javnih sredstev, do katerih so upravičene agencije in
skladi, ki so v lasti Republike Slovenije
13. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur. 1. RS/I, št. 18/91, Ur. 1. RS, št.
53/92, 13/93, 34/93, 12/94, 27/94, 15/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/9o.
37/96, 56/96, 1/97 19/97 in 37/97) - KPND
14. Sklep vlade o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih podjetij,
agencij in skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija (Ur. 1. RS, št. 33/97)
1£. Zakon o posebnem davku na določene prejemke (Ur. 1. RS, št. 72/93, 22/94, 45/95 in
12/96)
16. Sklepi in navodila vlade in ministrstev RS
17. Drugi predpisi
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KAZALO

UVOD
Predstavitev revidirane osebe
I

UGOTOVITVE

1.

Ugotovitve revizije za leto 1997

2.

Računovodska načela in računovodske usmeritve

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

Računovodski izkazi za leto 1998
Bilanca stanja
Opredmetene osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne terjatve iz poslovanja
Kratkoročne finančne naložbe
D en arna sredstva
Kapital
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Pasivne časovne razmejitve
Izkaz uspeha
Čisti prihodki od prodaje
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Odpisi obratnih sredstev
Drugi odhodki poslovanja
Prihodki od financiranja
Stroški obresti in drugi odhodki financiranja
Izredni prihodki

4.

Izvajanje zakona o strukturi naložb

II

MNENJE
Uporabljena pravna podlaga
Kazalo
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Sklad za financiranje razgradnje NEK
m za odlaganje RAQ iz NEK
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Poročilo dinektoija Sklada o poslovanju v letu 1998

Sklad za financiranje razgradnje NEK
in za odlaganje radioktivnih odpadkov iz NEK
CKŽ 59 • 8270 Krško
Telefon: (0608) 231 710. 231 711 • Faks: (0608) 22 772
E-mail: sklad.NEKSinscrt.si
•

Krško, februar 1999
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POROČILO O POSLOVANJU SKLADA V LETU 1998

1. UVOD
Sklad je ustanovljen na osnovi Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganje
radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS št. 75/94, v nadaljevanju Zakon o Skladu). Naloga
Sklada je zbiranje sredstev za razgradnjo NEK, za varno skladiščenje ter končno odlaganje
izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov. Zavezanec za obračun in vplačilo sredstev je
Nuklearna elektrarna Krško. Višina prispevka je določena s Programom razgradnje NEK in je
ob sprejetju znašala 0,61 tolarja za k\Vh proizvedeno v NEK, od 24.4.1997 dalje pa po sklepu
Vlade RS štev. 315-03/97-4 (N) višina rednega prispevka znaša 0,462 tolarja za kWh. Skladno
s soglasjem Vlade Republike Slovenije, podanim v 2. točki sklepa Vlade RS štev. 400-06/97-3
(N) pa NEK plačuje Sklaču še nadalje prispevek v višini 0,61 tolarja z kWh, in sicer do
poplačila dolga za leti 1995 in 1996.

1.1. SPLOŠNO
Poslovanje Sklada je v letu 1998 temeljilo na določbah Zakona o Skladu, Statutu Sklada, ki ga
je sprejel UO dne 08.09.1995 in njegovih spremembah z dne 13.10.1997 ter z dne 20.04.1998
ter v skladu z ostalimi zakonskimi določili iz :
• Zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih
organizacij (Ur. list RS a. 71/93),
• Sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja
(Ur.list RS št. 71/96 in 56/98),
• Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti
(Ur. list.RS št. 18/94,13/95 in 36/96),
•

ter v skladu z ostalimi internimi akti Sklada.

Vlada Republike Slovenije je dala v preteklem letu soglasje k naslednjim aktom:
• spremembam Statuta Sk'ada (št. 408-05/98-4, dne 07.05.1998),
• Zaključnemu računu in Poročilu Sklada za leto 1996 (št. 400-06/97-19 (N), dne
07.05.1998),
• Naložbeni politiki za letol998 (št 408-05/98-1 (N), dne 07.05.1998) in
• Finančnemu načrtu za leto 1998 (št. 408-05/98-2 (N), dne 07.05.1998).
S 1 marcem 1998 je potekla funkcija vršilca dolžnosti direktorja Sklada, katero je opravljal
mag. Franc Avberšek. Upravni odbor Sklada je 19.01.1998, v skladu s 24. členom Statuta
Sklada, Vladi Republike Slovenije posredoval predlog za imenovanje direktorja Sklada. Vlada
Republike Slovenije je na osnovi tretjega odstavka 7. člena Zakona o Skladu izdala odločbo
(štev. 122-02/98-2 (Kl), .• dne 19.2.1 ^98, s katero je s 1. marcem 1998 Milan Venek
imenovan za direktorja Sklada, in sicer za mandatno dobo štirih let.

poročevalec, št. 4

102

13. januar 2000

S sklepom štev. 400-06/97 19 (N), z dn? 07.05.1998 je Vlada Republike Slovenije zavezala
direktorja Sklada, da odpravi pomanjkljivosti v poslovanju iz poročila Računskega sodišča za
leto 1996, izda ustrezne terjatve, o izvršenih postopkih pa poroča Vladi RS ob letnem
poročilu.
Sklad je reagiral na ugotovitve Računskega sodišča in odpravil vse nepravilnosti in
pomanjkljivosti iz leta 1996. Slednje je razvidno tudi iz poročila Računskega sodišča za leto
1997, kije na podlagi ugotovitev iz revidiranja zakonitosti, pravilnosti in primernosti porabe
sredstev pri poslovanju Sklada za leto 1997 izreklo pozitivno mnenje.
Sklad pri svojem deiu spoštjje določila (2. in 76. člen) Zakona o javnih naročilih (Ur.l. RS št.
24/97), odpovedana je bila pogodba o najemu garaže, organizirana lastna računovodska služba
ter znižana višina pogodbenega zneska za čiščenje prostorov.
Dne 4.9.1998 je Sklad na podlagi sklepa Računskega sodišča štev. 1202-12/98-13, z dne
1.9.1998, v poslovnih knjigah vzpostavil terjatev v višini 482.674,30 SIT ter od bivšega
direktorja Sklada A. Mustarja, zahteval vračilo neupravičeno izplačane plače za leto 1997
Dne 29.9.1998 je A. Mustar terjani znesek v ceioti poravnal. Plača sedanjega direktorja, ki je z
delom pričel 01.03.1998, je sklenjena na podlagi določil Sklepa o kriterijih za sklepanje
pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih podjetij, agencij in skladov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija (Ur.l. RS, št. 33/S7) in Sklepa Komisije Vlade RS za kadrovske in
administrativne zadeve ter panožne kolektivne pogodbe.
Upravni odbor je na svoji 30. seji, dne 1.6.1998 sprejel nov Pravilnik Sklada o notranji
organizaciji in delu, sistematizaciji in vrednotenju delovnih mest v službah Sklada, v katerem so
upoštevani vsi veljavni zakonski in podzakonski akti. Na osnovi pravilnika so bile z
zaposlenimi dne 1.6.1998, sklenjene nove pogodbe o zaposlitvi. V letu 1998 dodatek za
delovno uspešnost ni presegal dovoljenih 3% sredstev za plače, dvema delavkama pa je bil
ukinjen obračun dodatka zaradi konkurenčne klavzule. Regres za leto 1998 je bil izplačati v
skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Ur. 1. RS, št. 37/97).
Sejnine se članom upravnega odbora Sklada obračunavajo konec meseca v katerem seja
dejansko poteka. Dokler Vlada RS ne določi enotne višine sejnin, na osnovi kriterijev in meril,
ki veljajo za agencije, sklade in druge porabnike javnih sredstev, ostaja višina sejnine za
predsednika ter člane obeh odborov Sklada nespremenjena (sklep 30. seje UO z dne 1.6.1998).

Sklad je upošteval pripombe Računskega sodišča - nepravilnosti in pomanjkljivosti iz leta 1996
so bile v celoti odpravljene.
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3. PREGLED VPLAČIL IN TERJaTEV 12 NASLOVA PRISPEVKA NEK

Kumulativni pregled vplačil in dolgoročnih obveznosti NEK v obdobju J995-1998

Obdobje
1995
1996
1997
1998
Skupaj

Vplačila

Dolg
2 971.316
3.610.320
2.063.457
1.054.790
9.699.883

0
200.000
691.778
1.864.905
2.763.683

V 000 SIT
Skupaj dolg
2.971.316
6.581.636
8.645.093
9.699.883
9.699.883

V preteklih dveh letih je NE Krško Skladu neredno nakazovala denar, kar je pogojevalo
vložitev tožb zoper NEK, podpisani pa sta bili tudi dve izvensodni poravnavi.
* S prvo sta NEK in Sklad dne 12.05 1997, skleniia dogovor za poravnavo zapadlih neplačanih
obveznosti iz prispevka in obresti do 31 12.1996. v skupnem znesku 6.581 mio SIT, kar ob
upoštevanju predvidene proizvodnje NE Krško pomeni, da bi bile obveznosti poplačane v
Sklad v približno 12 letih.
V prvi polovici lanskega leta so potekali aktivni pogovori o poravnavi zapadlih obveznosti na
osnovi proizvedene električne energije za Slovenijo za leto 1997 Dne 17.04.1998 je bila
sklenjena druga delna izvensodna poravnava, ki se nanaša na zapadle obveznosti na osnovi
proizvedene električne energije za Slovenijo v višini 813,9 mio SIT za leto 1997, ki bodo
poplačane do konca marca leta 2000.
r
V letošnjem letu je Nuklearna Krško v celoti in redno izpolnjevala svoje obveznosti, ki se
nanašajo na plačilo tekočega prispevka za leto 1998, do višine proizvedene električne energije
za slovenski trg in vse obveznosti po prvi ter drugi izvensodni poravnavi. (Od 30.07.1998, ko
je vsa proizvedena energija prodana preko slovenskega trga pa le od polovice le-te.). Sklad
kratkoročno bremeni NEK za prispevek po celotni proizvodnji za slovenski del, zato se v
računovodskih izkazih izkazujejo kratkoročne terjatve, ki predstavljajo obveznost NEK za
neplačani prispevek od polovice proizvedene električne energije, katere NEK ni dobavlja
Republiki Hrvaški. O načinu in rokih poravnave teh obveznosti, ki so na dan 31.12.1998
skupaj z zamudnimi obrestmi znašale 569.9 mio SIT so že v lanskem letu potekali intenzivni
dogovori s predstavniki NEK in Sklada pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.
Predvidevamo da bo sporrzumna poravnava nastalega dolga NEK do Sklada sklenjena v
letošnjem letu.
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Kumulativni prikaz obveznosti in plačil NEK nastalih v letu 1998 ob upoštevanju rednega
prispevka za razgradnjo in sklenjenih izvensodnih pora\ma\>ah

Terjatve
Terjatve na SLO del obvezrosti
j
Terjatve na HA del obveznosti
i
Skupaj terjatve do NEK iz leta 98 j

Plačila

2.436.699
1.496.357
3.933.056

1.864.905
o
1.864.905

V 000 SIT
Neplačane
terjatve
571.794
1.496.357
2.068.151

Stanje dolga NE Krško na dan 31.12.1998

OBVEZNOSTI NEK
Kratkoročne1
dolgoročne"
SKUPAJ

SLOVENSKI DEL
571.794
3.137.149
3.708.943

HRVAŠKI DEL
3.148.241
2.842.699
5.990.940

V 000 SIT
Skupaj
3.720.035
5.979.848
9.699.883

' kratkoročne obveznosti predstavljajo zapadle obveznosti
dolgoročne obveznosti so še nezapadle obveznosti po prvi in drugi izvensodni poravnavi

2

4. URESNIČEVANJE FINANČNEGA NAČRTA
Finančni načrt Sklada za leto 1998 je v svojih prihodkih predvidel plačilo celotnega prispevka
glede na proizvedeno električno energijo v NEK, plačilo zapadlih obveznosti za leto 1997 in
vsa plačila po prvi izvensodni poravnavi. Iz prej opisanega stanja terjatev do NEK je razvidno,
da prispevek, ki se nanaša na proizvedeno električno energijo za Republiko Hrvaško ostaja
neporavnan in ga v računovodskih izkazih prikazujemo kot odpisi obratnih sredstev. Odhodki
niso pomembno odstopali od načrtovanih, razen v stroških, ki so direktno vezani na velikost
prilivov denarnih sredstev (provizije APP, borzne provizije, odhodki za obresti pri nakupu
vrednostnih papiijev).
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5. URESNIČEVANJE NALOŽBENE POLITIKE
Služba Sklada je v letu 1998 uresničevala cilje sprejete naložbene politike upoštevaje načela
dobrega gospodarja ter vse zakonske predpise. Od treh finančnih načel smo dajali prednost
načelu varnosti, pred načelom likvidnosti in donosnosti. Z ustrezno diverzifikacijo naložb smo
zmanjšali precejšnji del tveganja, ki se nanaša na naložbe v depozite in tudi v vrednostne
papirje, predvsem zaradi likvidnosti in valutnega tveganja.
Stanje naložb glede na ročnost vezave sredstev se je do junija letos gibala približno 1/3 v
korist dolgoročnih naložb in 2/3 kot kratkoročne naložbe. V prvem četrtletju je namreč Sklad
usmeril kar eno tretjino dobljenih sredstev v nakup Zadolžnic Republike Slovenije, ker je
Ministrstvo za finance skozi celotno obdobje izkazovalo potrebo po zadolžitvi proračuna RS.
Konec junija pa je dosežen preobrat ( zapadlost kratkoročnih Zadolžnic RS), katere je Sklad
preusmeril v dolgoročne naložbe in tako ustrezno spremenil strukturo naložb. V kolikor je MF
izkazalo potrebo po zadolžitvi smo sodelovali na avkcijah TZM in pripomogli k širitvi
denarnega trga v Sloveniji. Konec leta 1998 je imel Sklad 92 % dolgoročnih finančnih naložb
in 8 % kratkoročnih plasmajev denarnih sredstev. Zaradi varnosti naložb je imel Sklad skozi
celotno obdobje najmanj 30 % finančnih naložb v vrednostnih papirjih, ki jih je izdala ali za njih
jamči Republika Slovenije.
Od razpoložljivih plasmajev smo ohranili realno vrednost in dosegli donos v okviru
pričakovanih možnosti ( predpisane obrestne mere za bančne depozite, prednostna naložba
sredstev v Zadolžnice ali TZM ).

5.1. Struktura finančnih naložb

VRSTA
NALOŽBE
ZADOLŽNICE
Obveznice RS 2
RS I
RS 04
RS10
RS 13
SZ01
Skupaj obveznice
KRAT.DEPOZIT
DOLG. DEPOZIT
SKUPAJ

STANJE
31.12 1997
709.000
7.302
43.564
0
0
0
0
50.866
41.809
109.500
911.175

STRUKTURA V
%
77,81
0.8
4.78
0
0
0
0
5,58
4.59
12,02
100,00 %

STANJE
31.12.1998
0
7.345
47.691
296.648
447.103
85.939
3.194
887.920
207.039
1.760.383
2.855.342

V 000 SIT
STRUKTURA
V %
0
0.27
1.67
10.39
15.66
3.02
0.12
31,13
7.21
61,66
100,00 %

Iz tabele je razvidno več kot trikratno povečanje finančnih naložb glede na leto 1997, kar
pomeni, da je Sklad v četrtem letu po uveljavitvi zakona zbral več sredstev kot v prejšnjih treh
letih skupaj ter končno zaživel v vlogi institucionalnega investitorja.
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6. POVZETEK RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
V nadaljevanju prikazujemo glavne postavke izkaza uspeha in bilance stanja pri čemer so
oznake posameznih postavk zaradi primerljivosti identične oznakam, ki jih prikazujemo v
zaključnem obračunu Sklada

6.1. IZKAZ USPEHA za obdobje od 1.1.1998 do 31.12.1998

tekoče leto predhodno
1998
leto
1997
A

Cisti prihodek od NEK po zakonu

D ! Kosmati donos poslovanja

indeks
98/97

2.210.564

2.519.664

87,73

2.210.564

2.519.664

87,73

'
E

Stroški blaga, materiala in storitev

10.312

7.941

129,85

F

Stroški dela

23.229

23.788

97,65

G

Amortizacija

4.859

4.321

112,45

H

Odpisi obratnih sredstev (pričakovana
poravnava z NEK)

2.066.307

2.465.792

83,79

46.570

180

894.032

336.492

265,69

14.886

114,58

1.013.951

404.648

250,57

1.950.213

743.896

262,16

I

I

Drugi odhodki poslovanja

N

Prihodki iz obresti in drugi prihodki iz
financiranja

P

Stroški obresti in drugi odhodki financiranja

17.057
.

Izredni prihodki

S
!
Z

| Končna pozitivna razlika
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6.1.1. Kratka pojasnila k posameznim postavkam iz izkaza uspeha:

A.

Čisti prihodek od NEK po zakonu zajema vse vračunane
tekočega prispevka iz NEK.

D.

Kosmati donos poslovanja je postavka, ki je er.aka čistim prihodkom od NEK po
zakonu.

E.

Stroški blaga, materiala in storitev zajemajo vse stroške materiala, energije,
pisarniškega materiala in vse stroške v zvezi s storitvami (vzdrževanja, najemnin,
stroške plačilnega prometa, pravno in finančno svetovanje, zavarovalne premije in
ostale manjše stroške).

F.

Stroški dela so stroški plač, regresa, dajatev in stroški pogodb o delu (sejnine).

G.

Amortizacija je obračunana skladno z zakonom po nespremenjeni amortizacijski
stopnji iz prejšnjih let.

H.

Odpisi obratnih sredstev so nerealizirana plačila terjatev do NEK in se do dokončne
rešitve načina poplačila le tega, izoblikuje ustrezen popravek vrednosti terjatev.

I.

Drugi odhodki poslovanja predstavljajo sofinanciranje progama dela Agencije za
radioaktivne odpadke in manjši prispevek KD

N.

Prihodki iz obresti in drugi prihodki iz financiranja zajemajo vse prihodke iz naslova
naložb v depozite in vrednostne papirje ter zamudne obresti do NEK v zvezi z
neplačanimi terjatvami.

P.

Stroški obresti :n drugi odhodki financiranja so odhodki za obresti pri nakupu
vrednostnih papirjev, kateri nastanejo zaradi nakupa neke obveznice na datum, ki ni
enak datumu izplačila obresti in jih je zato potrebno predhodno financirati. Vzporedno
tej postavki se povečajo prihodki od dobljenih obresti.

S.

Izredni prihodki so prihodki za poravnavo terjatev iz naslova obresti iz preteklih let iz
strani NEK in drugi manjši prihodki.

Z.

Končna pozitivna razlika je hkrati poslovni izid leta 98 v višini 1.950 mio SIT.
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6.1.2. Izračun posameznih kazalnikov poslovanja

Za izračun kazalnikov smo uporabili naslednje podatke:

•
•
•

prihodki od financiranja
čisti prihodki od poslovanja
splošni upravni stroški

263.188
2.052.240
55.457

a) Delež splošnih upravnih stroškov izražen v prihodkih od poslovanja:
splošni upravni stroški

_

čisti prihodki od poslovanja

55.457

_ q 0271 - 2 71%

2.052.240

Iz kazalnika je razvidno, da znašajo splošni upravni stroški Sklada v primerjavi z doseženimi
prihodki od poslovanja 2,71%.

b) Dobičkonosnost prihodkov od financiranja:
prihodki od financiranja - odhodki poslovanja _ 263.188-55.457 _ ^
prihodki od financiranja

^^

263.188

Kazalnik nam kaže, da je dobičkonosnost prihodkov od financiranja po pokritju stroškov
uprave 78,93%.
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6.2 IZKAZ STANJA

tekoče leto
1998

predhodno
leto 1997

V tisoč SIT
indeks
98/97

SREDSTVA

2.951.410

924.732

319,16

A

Stalna sredstva

2.652.110

167.616

1582,25

II..

Opredmetena osnovna sredstva

3.807

7.250

52,51

III.

Dolgoročne finančne naložbe

2.648.303

160.366

1651,41

B

Gibljiva sredstva

299.300

757.116

39,53

III.

Kratkoročne terjatve iz poslovanja

92.173

5.654

1630,22

IV.

Kratkoročne finančne naložbe

207.039

750.809

27.57

88

653

13,47

2.95I.4I0

924.732

319,16

924.482

165.070

560,05

69.336

15.516

446,86

'
V.

Denarna sredstva

!
!j
!

VIRI SREDSTEV
IV.

Prenesena pozitivna razlika iz prejšnjih let

V.

Revalorizacijski popravek

VI.

Pozitivna razlika poslovnega leta

i
I
J

1.950.213

743.896

262,16

E

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

i
!

2.683

250

1073,20

F

Pasivne časovne razmejitve

'
;

4.696

-

poročevalec, št. 4

110

I
i

13. januar 2000

Sredstva
A.

B.

Stalna sredstva zaje "najo osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe.
II.

Opredmetena osnovna sredstva so stalna sredstva
Sklad zagotavlja svoje delovanje.

v upravljanju s katerimi

III.

Dolgoročne finančne naložbe so naložbe, ki so daljše od enega leta.

Gibljiva sredstva so finančne naložbe do enega leta, kratkoročne terjatve iz poslovanja
in denarna sredstva na žiro računu.

Viri sredstev
IV.

Prenesena pozitivna razlika iz prejšnjih let je vsota čistih presežkov prihodkov iz
preteklih let povečana za revalorizacijo do obračunskega leta

V.

Revalorizacijski popravek je revalorizacija vseh sredstev v upravljanju iz preteklih let v
višini indeksa cen nr< malo v obračunskem letu.

VI.

Pozitivna razlika poslovnega leta je končni poslovni izid za leto 1998

E.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznosti do dobaviteljev, delavcev in
obveznosti za prispevke in davke na bruto plače in sejnine.

F.

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo odloženo obveznost Sklada v višini 10 %
pogodbenega zneska sofinanciranja programov Agencije RAO za leto 1998.
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7. ZAKLJUČEK

Vsi kazalci uspešnosti kažeio na dejstvo, daje Sklad zaživel, da posluje kvalitetno, čeprav le S'
polovico zakonsko predpisanih sredstev. Se vedno namreč ni znano na kakšen način in kdaj
lahko pričakujemo redno vplačilo prispevka za razgradnjo, od deleža proizvedene električne
energije katerega odjemalka je Republika Hrvaška.
V pripravi je meddržavna pogodba med Slovenijo in Hrvaško, ki naj bi urejala statusno
preoblikovanje NEK, lastništvo, upravljanje in poslovanje, ceno elektrike, zaposlovanje,
morebitno arbitražo in kar je za nas najpomembneje razgradnjo ter odlaganje radioaktivnih
odpadkov. Na poziv članov upravnega odbora Sklada Vladi Republike Slovenije ter
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti za uvrstitev predstavnika Sklada v pogajalske skupine in
odbore, smo prejeli odgovor, da je naša skrb sicer razumljiva, vendar slovenska stran čvrsto
zagovarja tudi stališča, ki sc za Sklad in celotno Siovenijo izjemnega pomena.
NEK je jedrski projekt za katerega veljajo posebni predpisi in katerega varno delovanje ter
kasneje zaprtje je v interesu več držav - Slovenije, Hrvaške in članic Evropske unije. Zbiranje
sredstev pomeni posebno odgovornost in zahteva resno ter premišljeno ravnanje. Od dela, ki
ga bomo opravili bo odvisna kvaliteta življenja mnogih rodov, ki prihajajo za nami. Le-ti pa po
opravljenem delu ne bodo ocenjevali le uspešnosti služb Sklada temveč tudi Vlade Republike
Slovenije ter pristojnih ministrstev.

Direktor

SKLAD za financiranje j
razgradnje NEK In za odlaganje :
radioaktivnih odpadkov iz NEK
68270 KRŠKO, CK2 59
j

Krško, februar 1999
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Nadzorni odbor sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje RAO iz NEK

ZAPIS

SKLEPOV

6. seje nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje
radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki je bila v sredo, 16.09.1998 ob 11 uri v sejni sobi »D«
občine Krško.
Prisotni:
predsednik NO Sklada g. Peter Žigante; člani NO Sklada ga. Breda Gajšek, g. dr. Marko
Žerovnik, g. Jože Stibrič, g. Hrvoje Oršanič, in g. Vlado Verdnik; direktor Sklada g. Milan
Venek, svetovalka direktorja za ekonomsko finančna vprašanja ga. Marjana Kostanjšek Božič
in zapisnikarica ga. Mojca Štih.
Svojo prisotnost so opravičili:
člana NO Sklada g. Mauricio Olenik in g. Jože Muršič (g. J. Muršič na sejah NO še ni
sodeloval), predsednik UO Sklada g. Franc Avberšek in podpredsednik UO Sklada g. Branko
Jane.
Sejo je sklical in vodil predsednik NO Sklada g. Peter Žigante.
Predlagan in brez ugovora prisotnih sprejet dnevni red glasi.
1.
2.
3.
4.

potrditev zapisnika 5. seje NO Sklada
obravnava poslovanja Sklada v letu 1997
obravnava osnutka poročila Državnemu zboru Republike Slovenije
razno.

Ad/1
O realizaciji sklepov 5. seje NO Sklada je poročal g. Peter Žigante, prisotni so s šestimi
glasovi za sprejeli SKLEP:
Povzetek razprave ter zapis sklepov 5. seje NO Sklada se sprejmeta v predloženi obliki.

Ad/2
Po predhodni seznanitvi in razpravi o poslovanju Sklada v letu 1997, so prisotni soglasno, s
šestimi glasovi ZA sprejeli naslednje sklepe:
1. Prisotni izražamo nezadovoljstvo, da se kljub redkemu sklicu sej nadzornega odbora
ter pomembnosti seje navkljub (obravnava poslovanja Sklada v letu 1997) nihče od
vabljenih predstavnikov upravnega odbora Sklada ni udeležil seje oziroma zagotovil
prisotnosti svojega namestnika.
2. Sprejme se na seji podano ustno poročilo direktorja Sklada g. Venek Milana o
odpravi pomanjkljivosti in nepravilnosti, katere v svojem poročilu o opravljeni
reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1996 navaja Računsko sodišče.
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3. NO pisno pozove Vlado Republike Slovenije, da ažurno obvešča Sklad o vsebini
sklepov Vlade, ki se nanašajo na poslovanje Sklada.
4. Članom NO Sklada se tako kot doslej posreduje potrjene zapisnike sej UO Sklada
ter nove oziroma s spremembami dopolnjene akte:
o čistopis Statuta Sklada,
o Pravilnik o notranji organizaciji in delu, sistemizaciji ter vrednotenju delovnih
mest v službah Sklada katerega je UO sprejel na 30. seji dne 1.6.1998 in
• čistopis Poslovnika o delu upravnega odbora Sklada.
5. NO Sklada zadolži UO Sklada oz. predsednika, da na zahtevo Računskega sodišča
(sklep št. 1202-12/98-13 z dne 1.9.1998) vzpostavi terjatev do bivšega direktorja
Sklada g. Antona Mustarja v višini 482.674,30 SIT za neupravičeno izplačane plače
za leto 1997 oz. prične postopek izterjave.
Na v vednost prejeto pismo zgoraj navedenega g. Antona Mustarja, ki je bilo
predstavljeno v razpravi, NO Sklada dotičnemu ne odgovori.
6. NO zadolži UO, da izdela strategijo :
• zagotavljanja rednega priliva obveznega prispevka tudi za polovico proizvedene in
prodane električne energije, katerega do današnjega dne NEK Skladu ni nakazovala.
S tem bi dosegli izvajanje določil Zakona o Skladu v celoti,
• možnosti investiranja pridobljenih sredstev v okviru naložbene politike tudi v
drugačne oblike varnih naložb in ne le v vrednostne papirje in depozite kakor to
narekuje 10. člen Zakona o Skladu.
7. UO o vseh izvedenih aktivnostih oziroma ugotovitvah v zvezi s sprejetimi sklepi
obvesti NO Sklada.
Ad/3
Po obravnavi osnutka Poročila nadzornega odbora Sklada za leto 1997 so prisotni s šestimi
glasovi ZA sprejeli SKLEP:
V osnutek Letnega poročila Državnemu zboru Republike Slovenije za leto 1997 se
vnesejo predlogi oziroma pripombe, kot je razvidno iz razprave.
Popravljeni osnutek se pisno posreduje članom NO Sklada, le-ti pa svoje mnenje nanj v
roku enega tedna sporočijo službi Sklada.
Končno oblikovana verzija letnega poročila se posreduje Državnemu zboru Republike
Slovenije, s prilogami.
Za izvedbo sklepa je zadolžen g. Peter Žigante.

Ad/4
a) Predsednik NO g. Peter Žigante je prisotne pozval, naj tvorno sodelujejo v aktivnostih, ki
bi lahko pripomogle k izboljšanju perečih problemov v zvezi z delovanjem pa tudi
obstojem Sklada.
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b) Predsednik NOje člane pozval, naj mu predložijo pisno utemeljene stroške katere so imeli
v zvezi s članstvom v NO in se ne vštevajo v izplačane sejnine (udeležba na sestankih,
odborih, potni stroški,...). Člane NO, ki ne prisostvujejo današnji seji, se o pozivu za
predložitev nastalih stroškov pisno obvesti.
c) Ker so prisotni izrazili zahtevo po boljšem informiranju v zvezi z delovanjem Sklada, kar
bi prioritetno pripomoglo tudi k njihovi večji aktivnosti, je predsednik NO Sklada
obljubil sklic sej NO Sklada najmanj trikrat letno, oziroma ob pomembnih dogodkih v
zvezi z delovanjem Sklada.
Naslednja seja NO Sklada se izvede okoli novega leta.

Zapisala:

Predsednik NO Sklada:

Mojca Štih
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6. seje nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje
radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki je bila v sredo, 16.09.1998 ob 11. uri v sejni sobi«D«
občine Krško.
Ob 11.25 uri je predsednik, kije sejo sklical in vodil ugotovil, da zasedba članov zadostuje in
je odbor sklepčen. Svojo odsotnost so opravičili člana NO Sklada g. Mauricio Olenik in g.
Jože Muršič, (slednji ni sodeloval še na nobeni izmed sej NO), predsednik UO Sklada g.
Franc Avberšek in podpredsednik istega odbora g. Branko Jane. Vsi trije so bili zadržani
zaradi delovnih obveznosti.

Ad/1
Predsednik NO Sklada je poročal, da so bili sklepi 5. seje realizirani, prisotni so se strinjali s
poročilom ter ugotovili, da na povzetek razprave in na zapis sklepov 5. seje NO Sklada
nimajo pripomb.

Ad/2
Čeprav sta vabljena predstavnika upravnega odbora Sklada opravičila svojo odsotnost, so
prisotni izrazili nezadovoljstvo, da se kljub redkemu sklicu sej nadzornega odbora ter
pomembnosti seje navkljub (obravnava poslovanja Sklada v letu 1997) nihče od povabljenih
ni udeležil seje oziroma zagotovil prisotnosti svojega namestnika.
V gradivu k seji so člani prejeli zapisnike UO Sklada, Poročilo o poslovanju Sklada v letu
1997, računovodske izkaze za leto 1997 ter Poročilo Računskega sodišča o reviziji
računovodskih izkazov Sklada za leto 1997. Navedena dokumentacija predstavlja celovito
sliko o poslovanju Sklada v preteklem letu.
Direktor g. Milan Venek, ki je svoje delo sicer nastopil v letošnjem letu, je povzel nekaj
pomembnih dejstev o poslovanju v letu 1997:
• v prvi polovici leta je NEK nakazovala Skladu polovico obveznega prispevka, v drugi
polovici leta pa je ustavila tudi izplačilo le tega
• Sklad je tako v letu 1997 pridobil cca 1/5 načrtovanih prilivov,
• v prvi polovici leta so potekale aktivnosti, ki so bile usmerjene v zagotavljanje rednih
prilivov ter v aktivnosti, ki so omogočile podpis 1. izvensodne poravnave, ki vključuje
obveznosti NEK do Sklada (brez zamudnih obresti) od začetka poslovanja do konca leta
1996,
• v drugi polovici leta pa so tekle aktivnosti za sklenitev 2. izvensodne poravnave - tekoče
obveznosti za leto 1997 (poravnava je bila sklenjena v letu 1998).
Direktor je še dodal, da Sklad v letu 1998 posluje v skladu s predpisi in tudi v skladu s
pričakovanji. Redni priliv je zagotovljen za polovico proizvedene električne energije Za to
polovico Sklad ne izkazuje zapadlih obveznosti do NEK, drugo polovico pa bi Sklad lahko
terjal od NEK v celoti zmanjšano za nezapadli del po izvensodni poravnavi. V letu 1998 so
se sredstva, glede na bilanco stanja z dne 31.07.1998 podvojila in na dan 31.08.1998 presegla
2 mld SIT.
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V razpravo, ki se je nadaljevala se je vključil g. V. Verdnik in izrazil svoje nezadovoljstvo
nad načinom izplačila osebnih dohodkov v letu 1997, na število sestajanj UO in s tem
povezanim izplačilom sejnin.
G. Verdnik je poudaril, da se mora pri poslovanju Sklada upoštevati veljavna zakonodaja, in
sicer pri obračunu plač, regresov, sejnin, ...
O odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene in so zapisane v poročilu Računskega
sodišča o opravljeni reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1996 je poročal direktor:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

s sprejetjem Zakona o javnih naročilih (Ur. list RS št. 24/97) je Sklad z 2. in 76. členom
pri oddajanju naročil zavezan k ravnanju po postopkih, ki veljajo za ostale proračunske
porabnike. Sklad se v celoti ravna po določilih tega zakona;
odpovedana je bila najemna pogodba za garažo;
Sklad je organiziral lastno računovodsko službo v okviru obstoječega števila zaposlenih;
Sklad je zmanjšal obseg čiščenja z dnevnega na dvakrat tedensko servisiranje;
pogodba direktorja je sklenjena na podlagi določil Sklepa o kriterijih za sklepanje pogodb
o zaposlitvi direktorjev javnih podjetij, agencij in skladov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija ter Sklepa Komisije Vlade RS za kadrovske in administrativne
zadeve in panožne kolektivne pogodbe,
sprejete so bile spremembe Statuta Sklada, Pravilnik Sklada o notranji organizaciji in
delu, sistemizaciji ter vrednotenju delovnih mest v službah Sklada;
dodatek za delovno uspešnost ne presega dovoljenih 3% sredstev za plače;
dvema delavkama je ukinjen dodatek zaradi konkurenčne klavzule,
delavke so podpisale nove pogodbe o zaposlitvi;
dokler Vlada RS ne določi višine sejnine na osnovi kriterijev in meril, ki veljajo za
agencije, sklade in druge porabnike javnih sredstev, ostane višina sejnine za predsednika
ter člane obeh odborov Sklada nespremenjena in se izplačuje le za dejansko izvedene seje

V nadaljevanju je predsednik prebral pismo katerega je na NO naslovil bivši direktor Sklada,
in sicer v odgovor na zahtevek Sklada za vračilo dela izplačane plače za leto 1997 Prisotni so
se strinjali z načinom izterjave citiranega zahtevka ter s postopkom katerega je pričel direktor
Sklada.
Novo temo razgovorov je pričel g H Oršanič in dejal, da se strinja s potezo UO Sklada, da se
Sklad napaja samo s polovico sredstev (slovenski del) obveznega prispevka Po njegovem
mnenju je takšen priliv tudi razlog, da Sklad opravičuje svoj obstoj. Vendar pa je NO Sklada
organ, ki preverja verodostojnost izvajanja Zakona o Skladu, zato predlaga resne aktivnosti za
zagotovitev plačila prispevka NEK v celoti
S stališčem g. Oršaniča so se strinjali tudi ostali prisotni člani NO.
Na pomembna dejstva je prisotne opozoril g. V Verdnik, in sicer:
• da Vlada RS z nepravočasnim obveščanjem Sklada o sprejetih sklepih Vlade, ki se
nanašajo na poslovanje Sklada, le temu onemogoča delovanje po veljavnih predpisih
Zaradi navedenega je predlagal, da se Vlado pisno opozori na problem zaradi neusklajene
komunikacije;
• da Sklad kljub kompromisom ne posluje kot to narekuje Zakon o Skladu, katerega
predlagatelj je Državni zbor RS;

13. januar 2000

117

poročevalec, št. 4

®

da se morajo nadaljevati aktivnosti za pridobitev vseh sredstev, ki jih je NEK dolžna
nakazati na podlagi zakona.

Na povedano se je odzval direktor ter predstavil stališče poslovodstva Sklada, ki se pridružuje
težnji prisotnih članov za pridobitev celotnega prispevka. Poudaril pa je, daje bil dogovorjeni
kompromis nujen, saj tako Sklad vendarle pridobiva sredstva.
Na pobudo g. Verdnika in g. Oršaniča so prisotni razpravljali tudi o možnosti sprememb
Zakona o Skladu oziroma predpisov in uredb, ki Sklad omejujejo pri nalaganju sredstev.
Naložbena politika, ki izhaja iz obstoječih predpisov je namreč zelo toga in Skladu ne daje
možnosti kreativnega in s tem donosnejšega razporejanja sredstev.

A d/3
Prisotni so v gradivu prejeli osnutek Poročila nadzornega odbora Sklada za leto 1997 ter
ugotovili, daje le ta okvirno napisan v redu, dopolni oz. popravi pa se s sledečim:
o
•

•
•

•

vnese se znesek stanja naložb na dan 31.12.1997 oziroma stanja sredstev Sklada na isti
dan;
na poslance DZ RS se naslovi pobuda za spremembo naložbene politike Sklada, katero pa
je možno doseči le s predhodno razširitvijo Zakona o Skladu, spremembo Sklepa o
naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja (Ur. list RS št.
71/96) in sklepa o spremembi in dopolnitvi tega sklepa (Ur. list RS št. 56/97), ki je izdan
na podlagi 21. člena Zakona o Vladi RS in navodila MF o načinu ponudbe prostih
denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja, z dne 29.07.1998, ki je izdano
na podlagi prej navedenega sklepa;
popravi se začetek prvega odstavka v sklopu ugotovitev tako, da glasi »Člani nadzornega
odbora...«;
popravi se druga alinea tretjega odstavka v sklopu ugotovitev tako, da glasi »da pa je pri
delu Sklada prišlo do nepravilnosti katere so bile v letu 1998 odpravljene. Poteka le še
postopek izterjave neupravičeno izplačane plače bivšemu direktorju za leto 1997.
Izterjavo je s sklepom št. 1202-12/98-12 z dne 1.9.1998 predpisalo Računsko sodišče «;
poslance DZ RS se opozori, da NEK Skladu še vedno nakazuje le 50% sredstev rednega
priliva obveznega prispevka od prodane električne energije ter da Sklad ob takšni finančni
politiki ne more delovati po Zakonu o Skladu oz. se zakon ne izvaja v celoti.

Ad/4
a) Predsednik je prisotne pozval k tvornemu sodelovanju v aktivnostih, ki bi lahko
pripomogle k izboljšanju perečih problemov v zvezi z delovanjem pa tudi obstojem
Sklada ~
b) UO Sklada je na svoji 23. seji dne 13.10.1997 sprejel sklep, da morajo člani NO za
stroške, katere imajo v zvezi s Skladom izven sej, predložiti pismeno dokumentacijo oz.
zahtevek za povračilo le-teh predsedniku NO Sklada. Predsednik je dolžan zahtevke
predložiti UO Sklada, ki s sklepom potrdi njihovo realizacijo. Na podlagi navedenega je g.
Žigante prisotne pozval k realizaciji.
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c) G. Verdnik je poudaril, da je časovno obdobje sestajanja odbora (od zadnje seje je minilo
skoraj leto dni) predolgo. Člani v tako dolgem času izgubijo stik in pregled nad
delovanjem, g. Oršanič je dodal, da predlaga sklic seje najmanj trikrat letno, g. Žerovnik
pa je opozoril, daje pregledovanje realizacije sklepov neažurno.

Prisotni so se strinjali s predlogom predsednika NO Sklada, da se sklic naslednje seje izvede
ob koncu tekočega leta.
Glede na izčrpan dnevni red je bila seja zaključena ob 14.20 uri

Zapisala
Mojca Štih
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ZAPIS

SKLEPOV

7. seje nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje
radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki je bila v ponedeljek, 14.12.1998, v sejni sobi »D« občine
Krško, CKŽ 14, Krško.

Prisotni:
predsednik NO Sklada Peter Žigante;
člani NO Sklada Mauricio Olenik, Valentina Ratajc, Vlado Verdnik, Breda Gajšek, dr. Marko
Žerovnik, Hrvoje Oršanič in Jože Stibrič;
predsednik UO Sklada Franc Avberšek,
člana UO Sklada Vojko Pšenica in Alfred Železnik;
direktor Sklada Milan Venek in
zapisnikarica Mojca Štih.

Ad/1
Poročilo o realizaciji sklepov 6. seje NO Sklada je podal P. Žigante. Prisotni so sprejeli
naslednja sklepa:
1. Povzetek razprave 6. seje nadzornega odbora se potrdi, upoštevaje pripombo iz
razprave.
2. Zapis sklepov 6. seje se potrdi v predloženi obliki.

Ad/2
Po podanem poročilu o delu Sklada ter izčrpni razpravi, so prisotni izoblikovali naslednja
sklepa:
1. Člani nadzornega odbora, v svojem delu sledijo določbam Zakona o Skladu, del
krivde, da Sklad ne funkcionira v celoti, pa vidijo v delu Vlade Republike Slovenije.
Člani nadzornega odbora se ne strinjajo z dosedanjim načinom plačevanja prispevka
NEK Skladu, torej v višini slovenskega dela porabljene električne energije.
2. Službe Sklada oz. direktor, so zadolžene za pripravo dokumenta, ki naj jasno
opredeli kakšna je vloga Sklada ter argumentira, zakaj je Sklad potrebno ohraniti v
obliki kakršno določa veljavni Zakon o Skladu. Dokument naj vsebuje prilogo s
pregledom rentabilnosti poslovanja Sklada.

poročevalec, št. 4

120

13. januar 2000

Nadzorni odbor
Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje RAO iz NEK
A d/3
Informacijo o obravnavi Poročila nadzornega odbora Sklada za leto 1997, na Odboru
Državnega zbora RS za nadzor proračuna in drugih javnih financ, katerega sta se udeležila
direktor M. Venek, in predsednik NO P. Žigante, je podal slednji. Prisotni so soglasno sprejeli
sklep, ki glasi:
Člani NO Sklada so bili seznanjeni , s vsebino ter zaključki obravnave Poročila
nadzornega odbora Sklada za leto 1997, na Odboru Državnega zbora RS za nadzor
proračuna in drugih javnih financ.

Ad/4
Prisotni so razpravo pod točko razno zaključili brez sklepa.

Zapisala:
Mojca Štih
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Nadzorni odbor
Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje RAO iz NEK
POVZETEK RAZPRAVE

7. seje nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje RAO iz
NEK, kije bila v ponedeljek, 14.12.1998, ob 12. uri v sejni sobi »D«, občine Krško.
Uvodoma je predsednik prisotne seznanil, daje Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
12. novembra 1998, sprejel odlok o razrešitvi člana NO Sklada dr. Stanka Buserja, ki je
nastopil veleposlaniško funkcijo v Švici ter imenovanju novega člana dr. Mihaela Gabrijela
Tomšiča. Slednji je svojo odsotnost predhodno opravičil, kot razlog pa navedel delovne
obveznosti.
Seji ponovno (brez opravičila) ni prisostvoval član JožeMuršič iz Lendave. Predsednik NO je
obljubil, da bo z manjkajočim članom poizkusil navezati stik.

Ad/1
Prisotni so uvodoma poslušali poročilo predsednika NO Sklada o realizaciji sklepov 6. seje.
Na predloženi povzetek razprave 6. seje NO Sklada člani niso predlagali sprememb.
V zapisu sklepov 6. seje NO Sklada, pa se na predlog dr. M. Žerovnika pod 4. točko dnevnega
reda preoblikuje tekst tako:
da glasi a): »Predsednik NO, Peter Žigante, je prisotne pozval k večji aktivnosti...« in
da glasi c): »...predsednik NO Sklada skliče seio NO najmanj trikrat letno...«.
Ad/2
Prvi izmed poročevalcev je nastopil predsednik UO Sklada mag. F. Avberšek. Poudaril je. da
so v obravnavanem obdobju tako UO kakor tudi službe Sklada največ pozornosti namenili
predlogu Zakona o javnih Skladih, kije pripravljen za prvo obravnavo v Državnem zboru RS
(Poročevalec DZ RS štev. 51 / 4.8.98). Povedal je, da so člani UO na eni izmed svojih sej
obravnavali študijo »Mednarodni primeri zbiranja finančnih sredstev za razgradnjo jedrskih
elektrarn in izgradnjo odlagališč radioaktivnih odpadkov ter primeri namenskega koriščenja
zbranih sredstev«, katero je pripravil bivši direktor NEK, Janez Dular. Člani UO so na podlagi
navedene študije ugotovili, da je R Slovenija z izdajo Zakona o Skladu uredila način zbiranja
sredstev za razgradnjo NEK in za odlaganje RAO iz NEK, ki je primerljiv z rešitvami v svetu
- šibko točko predstavljajo nerešeni odnosi z R Hrvaško.
Razpravljalec je poročal, da je za plačilo prispevka za razgradnjo NEK v času, ko Slovenija '
prevzema in prodaja delež energije namenjen R Hrvaški, predviden podpis pogodbe oz.
sporazumne poravnave z NEK, ki ne bo škodno vplivala na Sklad, in sicer še do konca
letošnjega leta.
Glede dolga R Hrvaške na splošno, je F. Avberšek povedal, da člani UO predvidevajo, v
kolikor sosednja republika ne prične plačevati rednega prispevka, radikalnejše ukrepe.
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Nadzorni odbor
Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje RAO iz NEK
V nadaljevanju razprave je predsedujoči prepustil besedo V. Verdniku, ki je izpostavil
dejstvo, da so si člani NO prizadevali ves čas svojega mandata, urediti situacijo
nefunkcioniranja Sklada v smislu Zakona o Skladu, vendar pa. so rezultati njihovega dela
skromni.
V. Verdnik daje pobudo, da UO ter direktor razmislijo o ponovnem apelu Državnemu zboru
RS, v katerem naj se izpostavi:
*
*

*

poslovno strategijo NEK,
primerjavo s študijo in oceno vrednosti, koliko sredstev bo potrebnih leta 2023, z novimi
spoznanji (razpravljalca je opomnil predsedujoči, in sicer, da recenzijo študije oz. plana
razgradnje NEK vsake tri do pet let opravi skupina strokovnjakov),
možnost razširitve naložbene politike Sklada.

V nadaljevanju so prisotni povzeli razpravo o razširitvi naložbene politike Sklada. P. Žigante
je predlagal, da se prouči možnost vlaganja sredstev Sklada v verigo savskih elektrarn, kar bi
doprineslo k povečanju načela donosnosti.
Predsednik UO F. Avberšek je obljubil, da bo UO proučil navedeni predlog, pri čemer bo
prioritetno upošteval zakonitost, varnost ter donosnost naložb.
Direktor Sklada, M. Venek, je poročal:
*

*
*
*

da v obravnavanem času Sklad ni doživel večjih sprememb. NEK je poravnavala
polovični del prispevka. Poudaril je, da se Sklad finančno krepi in postaja močna
institucija. NEK je Skladu do konca leta 1997, nakazala nekaj manj kot 900 mio SIT. V
letu 1998 je skupno vplačilo sredstev NEK Skladu doseglo že skoraj 1.700 mio SIT.
Trenutno Sklad razpolaga z 2.679 mio SIT, od katerih 65 % predstavlja naložbe v
slovenskih bankah, preostalo pa naložbe v vrednostne papirje za katere jamči država.
Prihodki od plačanih in natečenih obresti iz naslova finančnih naložb v letu 1998, znašajo
182 mio SIT;
da scenarij plana razgradnje po podatkih katere smo prejeli neuradno, ažurira in
dopolnjuje Republiška uprava za jedrsko varnost;
da se služba Sklada pridružuje mnenju UO, da se za plačilo dela električne energije,
katero je R Slovenija prevzela od sosednje države, sklene poravnava;
v predlogu naložbene politike za leto 1999, katero je pripravila strokovna služba Sklada,
se predvideva realni donos naložb v višini 4 - 4,5% letno, seveda še vedno ob upoštevanju
treh finančnih načel pri čemer bo dana prednost načelu varnosti pred načelom likvidnosti
in načelom donosnosti. Službe Sklada v istem dokumentu opozaijajo tudi na možnost
razširitve naložb na obveznice bank in v papirje državnih skladov za katere obstajajo
posredna jamstva države (SOS,...).

Ob koncu razprave je M Oršanič predlagal, da naj službe Sklada pripravijo dokument, ki naj
vsebuje argumente, zakaj je potrebna ohranitev Sklada, s prilogo o rentabilnosti Sklada.
Dokument naj se predloži poslancem Državnega zbora RS oz. posameznim poslanskim
skupinam.
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Nadzorni odbor
Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje RAO iz NEK
Ad/3
V prilogi vabila na današnjo sejo, so prisotni prejeli Poročilo Odbora za nadzor proračuna in
drugih javnih financ (v nadaljevanju odbor) k obravnavi poročila Nadzornega odbora Sklada
za leto 1997. Navedene obravnave sta se udeležila direktor Sklada M. Venek ter predsednik
NO P. Žigante. Slednji je podal informacijo o poteku razprave. Povedal je, da je odbor
opozoril na glavna vprašanja, na katera bi morala dati odgovore razprava ob navedenem
poročilu, in sicer:
* ugotoviti kakšno je stanje glede poravnave obveznosti NEK do Sklada,
* ugotoviti, kako so bili realizirani sklepi in priporočila iz poročil Računskega sodišča o
pregledu poslovanja za leto 1996 in 1997,
* ugotoviti, ali so potrebne spremembe zakona o Skladu,
* pridobiti informacijo o tem, kako je delovanje Sklada povezano z urejanjem problematike
NEK z R Hrvaško.
P. Žigante je odbor opozoril tudi na pomembno dejstvo, aa določilo o naložbah v prvovrstne
depozite in vrednostne papirje Sklad omejuje pri nalaganju sredstev v naložbe z višjo
donosnostjo ob nebistveno večjem tveganju.
Odbor katerega predsednik je Feri Horvat, je obravnaval omenjeno poročilo NO ter sprejel
sklep o seznanitvi s poročilom, sklep o ugotovitvi, da so bile nepravilnosti, ki jih je ugotovilo
Računsko sodišče pri pregledu poslovanja Sklada za leto 1996, odpravljene, ter sklep da
predlaga obravnavo poročila NO za leto 1997 tudi odboru Državnega zbora RS za
gospodarstvo, kot matičnemu delovnemu telesu za področje energetike.

Ad/4

Pod točko razno se je k razpravi prijavila članica V. Ratajc. Poudarila je, da ugotovitev
Računskega sodišča RS, na podlagi katere je bilo potrebno vzpostaviti terjatev do bivšega
direktoija Sklada A. Mustarja, ni upravičena, in sicer iz razloga, ker Sklad ni bil seznanjen z
že večkrat citiranimi sklepi Vlade RS.
Glede nastale problematike ob neplačevanju rednega prispevka R Hrvaške, pa je razpravljalka
menila, da je potrebno vložiti tožbo zoper Republiko Slovenijo kot pravno osebo (oz v
njenem imenu Vlado RS), v kolikor v enem do dveh letih ne bo razrešila oz. uredila odnosa
plačevanja sosednje republike.

Seja je bila zaključena ob 13 .45 uri

Zapisala:
Mojca Štih
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I.

UVOD

Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je bil na podlagi prvega odstavka
85. člena stanovanjskega zakona (Ur l.RS 18/91, 19/91, 21/94 in 23/96) imenovan na seji
Državnega zbora Republike Slovenije dne 28 maja 1996 (Ur.l.RS 30/96 v naslednji sestavi:
Jožef Artnak, dr.Drago Čepar, mag.Janez Frelih, Gorazd Krajnik in Branko Pintar.
Njegove pristojnosti določata drugi in tretji odstavek 85. člen stanovanjskega zakona in 23.
ter 25. člen statuta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela organov in služb ter finančno poslovanje
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije po potrebi s pomočjo revizijskih ali drugih
strokovnih in pooblaščenih institucij.
Nadzorni odbor o svojih spoznanjih poroča Vladi in Državnemu zboru Republike Slovenije.
Namen tega poročila je seznaniti Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike
Slovenije z delovanjem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v letu 199S

II.

NAČIN
IN
PODROČJE
DELOVANJA
NADZORNEGA
STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

ODBORA

Nadzorni odbor tekoče spremlja odločitve upravnega odbora Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije in delovanje Sklada tudi s prisotnostjo vsaj enega od članov na sejah
upravnega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na sejah deluje po poslovniku,
sprejetem dne 12.05.1997.
Poleg nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije nadzorujejo delo in
poslovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije tudi Vlada Republike Slovenije,
Računsko sodišče Republike Slovenije in pooblaščene organizacije za opravljanje ekonomsko
finančne revizije.

III.

LETNO POROČILO STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LETO 1998

Upravni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije seje na svoji seji dne 10. februarja
1999 seznanil s poročilom o poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije za leto 1998 in sprejel zaključni račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
za leto 1998 ter sprejel sklep, da zaradi izpolnitve zakonske obveznosti (27. člena zakona o
vrednostnih papirjih) potrdi revidiranje računovodskih izkazov Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije pri revizijski hiši PricewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana. Revizijska
hiša je opravila revizijo v mesecu februarju 1999.
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Navedena revizijska hiša je 12. februarja 1999 izdala revizijsko poročilo za leto 1998 z
mnenjem, da računovodski izkazi »prikazujejo resnično in pošteno finančno stanje
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na dan 31.12.1998 in finančni izid v letu, ki se
končuje z navedenim datumom, v skladu s slovensko zakonodajo «
Stanovanjski sklad Republike Slovenije je skladno s četrtim odstavkom 21. člena zakona o
Računskem sodišču. Poročilo o poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije z zaključnim računom za leto 1998 in revidirane računovodske izkaze s
strani revizijske hiše PricewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana 04.03.1999 posredoval
Računskemu sodišču Republike Slovenije s predlogom, da Računsko sodišče Republike
Slovenije skladno z drugim odstavkom 25. člena zakona o Računskem sodišču izda mnenje
na podlagi mnenja revidiranih računovodskih izkazov.
Računsko sodišče Republike Slovenije v času priprave tega poročila še ni opravilo revizije na
Stanovanjskem skladu Republike Slovenije za leto 1998.

IV.

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA
STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Poročilo je pripravljeno na podlagi poročila o poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije za leto 1998 in razpoložljive dokumentacije. Nadzorni odbor seje
seznanil s Poročilom o poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije za leto 1998, zaključnim računom Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za
leto 1998, zapisnikom inventurne komisije na dan 3112.1998 in poročilom o dolgoročnih
stanovanjskih posojilih Sklada v letu 1998 na svoji seji dne 18 02.1999 in revizijskega
poročila za leto 1998 revizijske hiše PricevvaterhouseCoopers d.d., Ljubljana z dne 12.
februarja 1999.
A.

UGOTOVITVE IN STALIŠČA

1.

Nadzorni odbor na podlagi 85. člena stanovanjskega zakona nadzira zakonitost dela
organov in služb ter finančno poslovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
po potrebi s pomočjo revizijskih ali drugih strokovnih in pooblaščenih institucij.
Nadzorni odbor o svojih spoznanjih poroča Vladi in Državnemu zboru Republike
Slovenije.

2.

Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije seje v letu 1998 sestal na
treh sejah. Nadzorni odbor je tekoče spremljal odločitve upravnega odbora v letu 1998
in delovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije tudi z občasno prisotnostjo na
sejah upravnega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

3.

Nadzorni odbor pri presoji poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na
osnovi pregleda poslovne dokumentacije ni ugotovil nezakonitosti.

4.

Nadzorni odbor je v skladu s 85. členom stanovanjskega zakona in 25. členom statuta
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije dne 18.02.1999 po predhodni obravnavi
poročila o poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z
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zaključnim računom za leto 1998, revizijskega poročila in sklepov upravnega odbora
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije podal naslednja stališča in ugotovitve:

a)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je tudi v letu 1998 deloval skladno s
stanovanjskim zakonom in statutom ter drugimi veljavnimi predpisi.

b)

Nadzorni odbor ponovno ugotavlja, da tudi v letu 1998 ni bil sprejet nacionalni
stanovanjski program.

c)

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Stanovanjski sklad Republike Slovenije v letu
1998 izvedel tri razpise ugodnih dolgoročnih stanovanjskih posojil za fizične
osebe, nadaljeval z dajanjem dolgoročnih stanovanjskih posojil najemnikom v
denacionaliziranih stanovanjih, dodeljeval in razpisal ter izvedel razpis posojil za
neprofitne stanovanjske organizacije.

d)

Na podlagi zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Ur l.RS 45/98) je Stanovanjski sklad Republike Slovenije v letu 1998 dodeljeval
stanovanjska posojila, namenjena popotresni obnovi objektov in zagotavljanje
njihove namenske uporabe.

e) '

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v letu 199S izdal 2. izdajo obveznic
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v višini 2 milijard tolarjev in vsa
sredstva v celoti namenil za dolgoročna stanovanjska posojila s tržno obrestno
mero.

0

V letu 1998 je Stanovanjski sklad Republike Slovenije znižal realno obrestno
mero za dolgoročna posojila z stalno določenih 2,75 % na razpon od 2,25 % do
2,75 %, v odvisnosti od časa odplačilne dobe v razponu od 10 do 20 let.

g)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je za dolgoročna stanovanjska posojila v
letu 1998 namenil 5,3 milijarde tolarjev in za dolgoročna stanovanjska posojila za
neprofitne stanovanjske organizacije več kot 2,6 milijarde tolarjev. Stanovanjski
sklad Republike Slovenije ima. koncem leta 1998 v dolgoročnih stanovanjskih
posojilih že 32,1 milijarde tolarjev.

h)

Zakon o popotresni obnovi objektov 'in spodbujanju razvoja v Posočju je določil
tudi zagotavljanje sredstev za izgradnjo varovanih stanovanj za starejše občane v
lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Za gradnjo 87 varovanih
stanovanj v posoških občinah Bovec, Kobarid in Tolmin v skupni vrednosti 748
milijonov tolarjev, je za izvedbo investicije Stanovanjski sklad Republike
Slovenije pri Skladu za socialni razvoj Sveta Evrope najel dolgoročno posojilo v
višini 225 milijona tolarjev, z državnim jamstvom.

" i)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je s prenosom stanovanjskega fonda z
družbe Perspektiva d o.o., imel v letu 1998 dodatne aktivnosti in stroške pri
vzdrževanju stanovanjskega fonda Zaradi požara je moral prenoviti objekt
Graščina Turn v Šoštanju V prenovo je vložil sredstva v višini 363 milijonov
tolarjev in s tem pridobil oziroma usposobil 33 stanovanj.
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j)

Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ugotavlja, da
neenotna evidenca in dolgotrajni postopki denacionalizacije ogrožajo vzdrževanje
stanovanj, ki so prepuščena propadanju.

k)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v letu 1998 uresničil finančni načrt z
naložbeno politiko Sklada.

1)

Iz proračuna Republike Slovenije je Stanovanjski sklad Republike Slovenije v
letu 1998 dobil 1,5 milijarde tolarjev za ugodna stanovanjska posojila in
dokapitalizacijo v višini 390 milijonov tolarjev za stanovanjska posojila za
popotresno obnovo Posočja.

m)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v letu tekoče plasiral prosta
likvidnostna sredstva tako rednega računa kot podračuna črnograditeljev v banke
in hranilnice ob predpisani obrestni meri, določeni s sklepom Ministrstva za
finance o obrestovanju plasiranih presežkov.

n)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v letu 1998 sledil določilom zakona o
strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih
organizacij.

o)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je zaključil poslovno leto 1998 ob
upoštevanju januarskih črpanj posojil, s 233 milijoni tolarjev lastnih likvidnih
sredstev, kar je pod višino, določeno s sklepom Vlade RS

p)

Nadzorni odbor ugotavlja, da so stroški poslovanja Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije dejansko znašali 439,3 mio SIT in so bili za 2 % nižji od
planiranih, vendar pa so poleg planiranih stroškov v poslovanju nastopili še
dodatni stroški zaradi prenosa upravljanja stanovanj na Sklad ter najemnin za
stanovanja, ki so bila najeta za nastanitev stanovalcev pogorele graščine Turn v
Šoštanju, ki so tako v svoji vsoti presegli skupno planirane stroške za leto 1998 za
17%.

r)

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Stanovanjski sklad Republike Slovenije v letu
1998 odprodal delež v Iskratel d.o.o. po knjigovodski vrednosti, izplačani v
gotovini. Stanovanjski sklad Republike Slovenije pa ima v lasti še turistični objekt
v Portorožu in poslovne prostore v Kopru, ker jih doslej še ni mogel prodati po
knjigovodski vrednosti. Nadzorni odbor še vedno podpira odločitev o prodaji
navedenih osnovnih sredstev po iztržljivi ceni, z namenom povečanja
razpoložljivih sredstev za ugodna stanovanjska posojila.

s)

Kapital Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je koncem leta 1998, kljub
višjim stroškom zaradi vzdrževanja stanovanj, zaradi višjega rezultata dosežen v
višini, to je 33.070,5 mio SIT.

t)

Nadzorni odbor ugotavlja, da poročilo o poslovanju in rezultatih dela
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z zaključnim računom za leto 1998
celovito obravnava in omogoča vpogled poslovanje Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije.
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5.

Nadzorni odbor ugotavlja, da v času priprave tega poročila še ni bila opravljena revizija
poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1998 s strani Računskega
sodišča Republike Slovenije. Po opravljeni reviziji in dokončnem mnenju Računskega
sodišča Republike Slovenije bo nadzorni odbor ponovno presodil zakonitost poslovanja
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v letu 1998 in podal morebitne dopolnitve
na pričujoče poročilo.

B.

PRIPOROČILA

Nadzorni odbor priporoča vodstvu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije:
1.

da še vnaprej išče možnosti za najugodnejšo odprodajo naložb, ki ne služijo kot
poslovno potrebna sredstva Sklada in sredstva, pridobljena z dezinvestiranjem nameni
za ugodna stanovanjska posojila državljanom Republike Slovenije,

2.

da kontrolira namensko porabo sredstev, danih za stanovanjska posojila fizičnim
osebam in neprofitnim stanovanjskim organizacijam, o ugotovitvah oziroma
nepravilnostih glede namenske rabe sredstev naj poroča v letnem poslovnem poročilu
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije;

3.

da tudi v prihodnje vodi svojo poslovno politiko tako, da bo ta omogočila še dodatno
znižanje obrestnih mer za ugodna stanovanjska posojila;

4.

da si tudi v prihodnje prizadeva, v okviru zakonskih možnosti zagotoviti si nove
kvalitetne vire sredstev, s katerimi bo lahko povečal ponudbo ugodnih stanovanjskih
posojil tako fizičnim osebam, kot neprofitnim stanovanjskim organizacijam.

V Ljubljani, 06.12.1999

Branko Pintar
predsednik

13. januar 2000
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Dopolnitev

DOPOLNJENEGA

PRORAČUNA

ZA

LETO

PREDLOGA

REPUDLIKE

SLOVENIJE

2000

- EPA 965 - II -

Vlada Republike Slovenije posreduje dodatno k dopisu, št.
400-18/99-7 (N) z dne 28/12-1999 še k točki III. Tabelarni
dodatek:

- Tabelo 1: Pregled podprtih amandmajev in
- Tabelo 2: Pregled vladnih amandmajev,
ki sta v osnovnem gradivu pomotoma izpadli.

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto
2000- EPA 965 - II je bil objavljen v Poročevalcu it. 1,
1/1 In 1/11, dne 3. januarja 2000.

13. januar2000
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POVEĆANJE Razčlenjenost postavke t
Št.vlož
amand.

1 :03

Tabela 1: Pregled podprtih amandmajev

Šifra PU znesek v tisoč SIT

skupina
postavk

postavka

3

ZMANJŠANJE Razčlenjenost postavke
Podpora
matičnega
odbora Šifra PU
6

Podpora
matičnega
skupina postavk postavka konto odbora
39.093.135 _
17.715.000_

37
42"
52
57
74
~83
84
_85
86'
87
88
_92
93'
94"
97'
98
99
100
101
102
J05
j"l 9
120
121
122_
123
142
148"
163
J64
J 95'
228
229
230'
232

1911
2111
2311
2414
2415
2411
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2511
2521
2711
2711
3311
3611
3611
3611
3611

20.000
30.000
50.000
100.000
4.825
320.000
359.575
306.450
241.475
52.900
190.300
359.425
865.090
142.250
14.475
62.000
7.000
68.475
5.000
13.000
22.550
5.000
175.000
60.910
51.880
27 935
2.588
1.262.600
580.000
250.000
20.000
23.250
3.000
50.000
3.000
1.600.000

1902
2151.
2355>
2407!
24031
2457:
2457'
2457
"2457
2457I
2457!
2457!'
2457 f
2457!
_2457'
2457"
"2457"
2457
2457!
24571
2457 r
2457
2403:
2457;
24571
2457|
24571"
... 25701
2502!
2752
2752
3356!
3652 i
3652;;
3652
3656:

1911
2111
2311
1514
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
1611
2311
2611
2711
3311
3611
3611
3611
2111

6289 4029
8227 i 4305:
4202
4036I 4025:
4045! 4204!
4040i 4204'
4045 4204i
4048: 4204i"
4050! 4204i
4051! 4204
5720I 4204
4037i 42057
4050! 4205i
4051: 4205 j
4040 4206j
4045 4206!
4048" 4206!
4050: 4206.
4051 4206
5720 4206
4044! 4208
4036 4208
4037 4208
40401 "4208
4045 i 4208
4046 j 4208:
63661 4301
2127! 4029
2204 4204
l
430i 4302'
_4J291
_3984r
41297

Seštevek podprtih amandmajev
Seštevek nepodprtlh amandmajev
Seštevek amandmajev (3-247)
Seštevek vseh amandmajev (1-247)

poročevalec, št. 4

20.000 ~
10.000 _
50.000
100.000
4.825_
320.000 _
359.575_
306.450_
241.475_
52 900
190.300
359.425
865.090 "
142.250"
14.475
62.000"
7.000
68.475 _
5.000 _
13.000
22.550"
5.000
175.000"
60.910
51.880
27.935"
2.588"
1.000.000
500.000
100.000"
20.000 "
23.250"
3.000"
50.000"
3.000
1.600.000"

9990T "8376!4200!
2151 6376!40291
2351 5536i 4102!
"1501 1294 4119:
2456: 3982;4303.
2456 i '3982! 4303:
2456i 3982i 43031
"24561 3962!4303!
24561 3982!43031"
2456! 3982:4303!
_2456 3982:4303
2456"'" 3982! 4303T
2456! 3982!43031
24561 398214303 i
2456i 3982!4303I
24561 398214303
24561 398214303
24561 3982:4303(_
2456' 3982 4303;"
2456 3982.4303
2456 3982:4303,
2456. ""398214303""
"24561 3982!43031
2456 T 3982'4303|
2456 3982'4303I
2456 3982 4303
2456 3982!4303
1655 761014027
2351: 5536:4102
26611 702314102
2752! 2446 4204
3356| 6323 4307
3652: 4129:4120
3655 6753,4305
3652 4129i4120|
2159 8484-44101

6.837.353
49.792.560
56.629.913
113.438.048'
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Tabela 2: Pregled vladnih amandmajev

POVEĆANJE
Štev
vladnega
^amandmaja šifra PU

6

12
13
14

22

1515
1515
1516
1516
1516
1518
1519
1519
1613
1613
1613
1613
1613
1613
1613
1812
1812
1812
1911
1912
1913
1914
1911
1911
1911
2011
2011
2011
2111
2211
2211
2211
2211
2311
2311
2311
2311
2311
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313

Naziv proračunskega
uporabnika

Razčlenjenost postav*«

znesek v tisoč skuoina
I
skuptna
s:t
postavk postavna konto Šifra PU Naziv proračunskem* uporaonlka znesek v tisoč SI postavk postavna | nonto Kontrolne vsot

Mm ekon odnosa in razvoj
Min za >met. gozd in prahMm za icmei gozd m orehr

116.000
5 599
354
9.000
6 000
15 000
50.000
20.000
20.000
3.805
100
66
575
150
13514
2.258
16.011
37 359
10 674
20.637
968
484
77.911
3 570
27,844
30 000
12.461
1 151
2.124
30.0-30
90 000
28 000
22.000
20.000
50 000
20.711

iSžSH
1010 3001
1585 1060
1585 1060
1503 5203
1504 7356
1504 7355
1505
1010 1095
1010 1066
1020 6315
1020 6315
1020 6315
1020 6315
1020 6315
1020 6315
1020 6315
1802 4750
1802 4975
1802 4398
1020 3333
1020 4925
1020 4955
1020 5867
1902 5883
1902 5883
1902 4740
2054 5250
2052 6732
1010 3010
2151 1067
2254 1068
2254 1068
2254 1068
2285 2890
2355 8227
2363 6635

Uprava RS za posp krnel

50.100
21 100
32.100
12.100
65.195
29.100
6.100
16.100
714.560
20.734
71.959
13.346
16.655
679
65.900
51 306
447
745
37.028
136.753

1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
2301

Urad za lensfto poHtio
Uraa z« narodnosti viaoe Rs
Urad naroonosti viace RS
J.-ad viad« /a mfotncanie
Kadrovska služba vteoe
Carmsua uorav*

Urač RS za Slovence v zam.
Ministrstvo za obramoo
Uprava RS za zaSfiito r iei
inspektorat RS vats.pr nasr
Slovenska vojska
Miniitrslvo za obramr«
Ministrstvo za obrambo
Mlnistnivo 29 otvamoc
Ministrstvo za prevosodte
Ministrstvo zn pravosodte
a pravosodij
Mir, za ggspod. Ociavnosti
Mm za ekon odnos« m razvoj

' 3. januar2000

...
Razčlenjenost oostav\-

ZMANJŠANJE (VIR)

4522
4522
4522
4522
4522
4522
4522
4522
5968
5968
5968
5968
5968
5968
5968
5968
5968
5968
5968
2565

4000
4202 1515
4205 1515
4120
4133
4133
4029
4010
4020
4021
4022
4023
4025
4026
4029
4120
4120
4142
4029
4029
4029
4029
4023
4025
4120
4029
4029
4002
4204
4204
4208
4209
4202
4305
4029

1611
1613
1613
1613
1613
1613
1613
1613
1812

1911

:
j • Sto !;!s:rj< irtti<». .!•
Minotrsivoza finance
Urad za žensko polHino
5.599
354
Ministrstvo za finance

9980
1020
1020
9980

7608
7681
7681
7508

4090
4202
4205
4090

15.000

Mmistrsivc za financ*
Ministrstvo z<i financ*'
Ministrstvo za fnance

40.000

9980
995C
9980

7608 4090
6590 4031
7608 4090

40 000

3.805
100
66
575
150
13.514
2.258
64.044

102C
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1801

7393
7392
7393
7393
7393
7393
7393
6212

402C
402'.
4022
4023
4025
4026
4029
4142

20.468

Slovenski« vofsk*

1954

5901 4021

100.000

Min<»lrttvO za obramoc
Ministrstvo za orw«mbo
Ministrstvo za onrambe
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za pravosodje
Minrstrstvo za pravosodi«
Mm za gospod de>avtiostl
Miri za ekon odnose m razvoj

1020
1020
1902
2054
2052
1020
2151
2285
2285
2285
2253
2351
2363
2363
2363
2363

3333
3333
5883
5250
6732
3334
6376
2890
2890
2890
1442
5536
6635
6635
6635
6635

C«nnsk» uprava

Urad RS za Slovence v zam

1911
2011
2011
2011
2111
2211
2211
2211
2211 Mm. za ekon odnose in razvoi
2311 Min za kmet. gozd »r> prefir
2311 Min za kmet, go?a m prem
2311
2311
2311

4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029
4000
4001
4002
4003
4004
4009
4010
4011
4012
4013
4029
4133 2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2311
2311

135

30.000
2.124
30.000
90.000
28.000
22.000
20 000
50.000
803
240
9.328
10.340

Veterinarska uorava RS

925.354

Uprava RS za posp kmet

5.500
2.580
3.500
1.230
5.981
2.300
1 950
2.840
80.000
R7?

Mm. za krnel. gozd m prtlir.

4023
4025
4120
4117
4020
4002
4C29
4204
4208
4209
4102
4102
4020
4022
4026
4202

5.953

20 711

4133

1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
2353
irv?n

4523
4523
4523
4523
4523
4523
4523
4523
5850
•*-*44

4002
4020
4021
4023
4024
4025
4026
4029
4102
a m?

136.753
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Tabela 2: Pregled vladnih amandmajev

POVEČANJE
štev.
vladnega
amandmaja Šifra P U
23

24
25
26
27

31
32
33
34
35
37
39
40
41

42

Naziv proračunskega
uporabnika

Razčlenjenost postavke
znese* v trcoč skupina
SIT
postavk postavka
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
2492
2492
2492
2492
2491
2457
2403
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2403
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2457
2452
2576

4524
4524
4524
4524
4524
4524
4524
4524
4524
4524
8146
8146
8498
8499
8448
8526
4036
4045
4040
4048
4050
4051
4037
4050
4051
4040
4045
4048
4050
4051
5720
5720
4044
4036
4037
4040
4045
4046
4048
4050
4051
4053
5720
6609
6913

4002
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029
4119
4020
4029
4208
4020
4204
4204
4025
4204
4204
4204
4204
4204
4205
4205
4205
4206
4206
4206
4206
4206
4204
4206
4208
4208
4208
4208
4208
4208
4208
4208
4208
4208
4208
4204
4411

2511
Mm za okolje m prosto*
2511
Min za okolje in prostor
2511
Min za oko>>e in prostor
2511
Mir> za okolje m prostor
2511
Min za okolje in prostor
2512
Geodetska uprava RS
2512
Geodetska uprava RS
2512
Geodetska uprava RS
2512
2512
2512
OeoOetska uprava RS
2512
Geodetska uprava RS
2512
2512
2512
Geodetska uprava RS
2512
2512
2512
2512
2512
2514 Urad RS za proatorako plani
2514 Urad RS za prostorsko plani

2591
2591
2591
2591
2591
2586
2586
2553
2553
2553
2553
2586
2586
2586
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2552
1020

5739
9708
9708
2137
2137
7811
7811
6345
6345
6345
2411
7811
7811
7811
5775
5775
5775
5775
5775
5775
6351
3428

4300
4300
4300
4300
4300
4202
4202
4020
4021
4029
4029
4202
4206
4204
4020
4022
4024
4026
4029
4202
4021
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ZMANJŠANJE (VIR)

Razčlenjenost postavke

skupina
Šifra PU Naziv proračunskega uporabnika znesek v tisoć SI postavk postavka konto Kontrolne vsoie

2314 inšpektorat RS za krnet, g kv pr.
264
2314
,407
2314
376
2314
.470
2314
020
2314
065
2314
870
2314
726
2314
982
2314
4
2411
Mm. za promet in zveze
29. 500
2411
500
Min, za promet in zveze
20.000
Min, za promet in zveze
10.000
2415
Direkcija RS za ceste
101 000
2415
48..000
2415
Diakciia RS za cmif
4 .825
2415
626 .450
2415
359 ,575
2415
241 ,475
2415
52 .900
2415
190 .300
2415
865 090
2415
142 ,250
2415
14,.475
2415
62,.000
2415
7,.000
2415
68..475
2415
5, 000
2415
13 .000
2415
359,.425
2415
22 .550
2415
5, 000
2415
175
2415
60,,910
2415
51,.880
2415
27, 935
2415
2. 588
2415
28. 330
2415
9.,850
2415
37.,918
2415
2. 588
2415
133 025
242? DirekCiia RS za ieiemce
279.753
2511
Min za okolje in prosto/
1.300.000
38.720
153.746
30.000
5.000
8.800
2.500
1.000
600
3.000
483
5.000
7.500
500
6.000
12 440
6.674
4.780
3.000
8.665
6.420
300

13:03

2311

Min za kmet., gozd in prefv

2411

Min. za promet in zveze

2411
2411
2415

Mm. za promet in zveze
Mm. za promet in z vere
Direkcija RS za ceste
Mm za promet m zveze

1020

3344 4102

15.184

30.000

1020

1569 4029

30.000

20.000
10.000
149.000

1020
1020
2403

15G9 4029
1569 4029
4036 4025

149.000

2456

3982 4303 3.394.989

2492
9981
2591
2591
2591
2591
2591
1020
1020
2553

6616 4204
7640 4091 1.300.000
7510
5739 4204
9708 4204
9708 4208
2137 4204
2137 4208
3353 4020
3353 4023
6345 4029

2422
1611
1611
2511
2511
2511
2511
2511
2512
2512
2512

Direkcija RS za železnice
Ministrstvo za finance

2512
2512

Geodetska uprava RS
Geodetska uprava RS

14.000

2553
2586

6816 4029
7811 4202

14.000

2512
2512

Geodetska uprava RS

13.542
28.437

2553
2553

5775 4020
5775 4029

41.979

2514
2514

Urad RS ra prostorsko plani
Urad RS za prostorsko plani

136

Min za okolje in prostor
M m za okolje In prostor
Mm za Okolje in prostor
Mm 19 okolje In pnostor
M« za okolje in prostor
Geodetska uprava RS
Geodetska uprava RS
Geodetska uprava RS

300.000
1.000.000
38.720
153.746
30.000
5.000
2.500
1.000

300

Novo ime za staro postavko
1020 3428 4029
13. januar2000
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Tabela 2: Pregled vladnih amandmajev

POVEĆANJE
štftv
!
viacnega
amandma,!* Šifra RU j

Naziv proratun.sn.ega
uporabnika

2.0CC
1 000
4 600
3 S00
1.350
1 950
50
50
700
250
5.000
31.396
10.000
60 000
50.000
1.800

2554
2503
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2502
2502
2502
1020

6351
7835
5768
5768
5766
5768
6371
6371
6371
6371
6371
5758
2596
2596
2596
4526

2522 i^pcktorat RS /a okoiie ir
Mm za de*) drvi m SZ
2611
Mm za deio drvi in SZ
2611
2611
2711
Ministrstvo za zriravsiv:

193
53000
25.000
112.000
245.000

1010
2684
2684
2684
2752

5981
2455
4443
4443
2445

62
64
65

2711

Mirmtrsivo Z8 *qravrvy
AimtlrMvo za zaruvstvo

3311

MŠS

400 000
80 000
5 000
30 000

2752
2752
3378
3345

2204
1072
3645
0872

66
67
68
69
70

3311
3311

MSS

73

3311

MSS
MŠS

76
77
76

3311

MŠS

15.000
18015
17 000
40 000
40 000
10.000
18.000
7.000
3.500
5 000
5 000
15.000
5.000
107 000

3361
3361
3330
334C
3361
332C
3330
3340
3376
3356
3351
1020
102G
3451

6315
6318
7096
8165
3555
6673
7165
8634
8532
1071
5324
3350
3350
5713

80

3412 Urad z« 5tand»idizac»iO etc
3412
3412 Urad za slandart)(zau»o elc
3412
3511
Mjn 7*
3611 Mm za malo gosp in turizem

1.000
100
1.000
100
500 000
400 000

3411
3411
3411
3411
3511
3656

1069
1069
1070
1070
7006
1073

4218
4299
4499

173 039 1020 3400
300.000 1020 1020
15.000 1020 1020

58
59
60

82

3311
3311

MŠS

Omotno aoditfce v UubiianVišja in omotna sodita
SKUPAJ '

RazClen.eno.v postavke

I
skupina
j znesek v tisoč skupina
poslov*, postavna konto Šifra PU Naziv proračunskega uporapntkrtjznesek v tisoč S: postav* postavko | »orno Kontrolne v>ots
j SIT

2514 Urad RS za prostorsko p>»n
Uprava RS 2a vars: narave
Uprava RS za vari! narav2521 Uprava RS za varv, narav*
2521 Uprava RG 1» vam narave
2521 l;prava RS za varr.l narav*
2521 Uprava RS varst nc'<w
2521 Ui>f»va RS za varvt naravf
Uprava RS za varst narav?
2521 Uprava RS za vsrsl natavc
2621 Uprava RS 1» varst naravi
2521 Uprava RS /u vaist naravi?
2521 Uprava RS za var*', narav*
2521
2521
2522 Inspektorat RS za o*oije «1 p*

50
61
52
53
54
55
56

ZMANJŠANJE (VIR)

Raz*it»n]enfts? postavke

10.452.080

"T-

4 0201
4026[
4120
4120
4120
4120
4020
4021
4027
4027
4133
4020
4029
4025
4204
4021

2521
2521
2521
2521
2521
2521
2511

Urad RS za prostorsko piani
Uprava RS za varst narave
Uprava RS j« varst narav?
Uprava RS zi> v»n,t
Uprava RS za varv, narava
Uprava RS za vars'. narave
Uprava RG t* v,mm i>
Uprava RS za varv. narav?
4 RS za varst naravi?
Uprav« RS 7.4 va-«.r oarHvg
Utrava RS 7« varst narave
M_niacK0i 1« m prosto r
PovoCapJe imdavčnih piltaikOv

2522 inšpektorat RS za okolje in pr
2522
4009 2522 Inšpektorat RS za o«.&lie in pr
Min r.K c*-- ot.J KI G.T
4200
M»ri za delo diuž In SZ
4202 2611
420-1
Ministrstvo za finance
4202 1611
1611
1611
Povečanja primanjkljaji
4204
4204 1611
Ministrstvo za finance
4120
4133 3311
3311
4208
MŽt
4200 3311
4133
4133 3311
4133
t
4133
4133 3311
4307 3311
MŠS
4133 3311
4302
4300 3311
4020 3411
4022 3411
4020 3411
3411
3411
3411
3411
4133 3412 Urad za standardizacijo etc
4307
4133
Urad za standardizacijo etc
4307
4133 1611
Ministrstvo za finance
4410 2311 Min za kmet., gozd. in prePr.
2311
2311
2311
2311
2311
4026 1611
Ministrstvo za finance
Ministrstvo r.a finance
4029 1611
Inttvo za rmance
4029
ilfrS

•*'
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3 000

2554

3 600
1,350

25C1
2561

50

2561
2561
2561

5 000
31.396
,120.000. ;

2561

800
1 000

1020
1020
1010
2620
2630

53 000
137.000
55000
70.000
120000
400.000
80.000
10.000
20.000
15 000
18015
40.000
40 000
10 00G
7.00C
3 000
15 000
5.000
5.000
30.000
10 000
20.000
42.000
1.100
1.100
500 000
160.000
140.000
25.000
25.000
25.000
25.000
173.039
300.000

6351
7835
5766
5766
5768
5768
6371
6371
6371
6371
6371

4526
4526
5981
1826
7016

4029
4029
4025
4208
4020
4029
4119
4119
4102
4102
. 7141

120.000

4020
4022
4004
4110
4112

1800
137.000

9950
9950
9980

6S00 4040 245.000
6500 4042
7608 4090
'£68*.
9980 7608 4090
9980 7608 4090
3340 8165 4307 30.000
3376 4830 4202
3376 4828 42C8
3376 4828 4208
3330 7096 4307
3340 8165 4307
3361 6655 4307
3320 6673 4202
3330 7166 4307
3340 8634 4133
3376 8632 4307
3356 6323 4307
3351 6325 4204
3471 5928 4204
3471 5930 4204
3471 5930 4204 107.000
3471 2453 4204
3471 2453 4208
3471 7928 4205
3471 7927 4204
1020 6149 4020
1.100
1020

6151 4020

1602 7505 4130
2301 1841 4133
2352 6636 4102
2357 2429 4120
2357 2429 4130
2357 2429 4300
2357 2429 4307
9980 7608 4090
9980 7603 4090
9980 7608 4090
Amandma na obrazložitev

400.00C

žn
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Dopolnitev

PREDLOGA

IN

DELO

ZAKONA

TOJCEV

0

ZAPOSLOVANJO

(ZZDT)

- EPA 1030 - II -

- IZJAVO O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA ALI
DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI.

Vlada Republike Slovenije pošilja k dopisu št. 101 -04/99-1 (Z1)
z dne 20/12-1999, s katerim je poslala v obravnavo predlog
zakona o zaposlovanju in delu tujcev - prva obravnava

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Predlog zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT) - EPA
1030 - II prva obravnava, je bil objavljen v Poročevalcu
št. 90, dne 30. decembra 1999.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:
ZAKON O ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV
EVA 1998 -2611-0078
2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi"
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
predloženo gradivo:

ki

se

nanašajo

na

Na predloženo gradivo se nanašajo določbe IV. oddelka "Evropskega sporazuma o
pridružitvi" (Ur. 1. RS, št. 44/97, Mednarodne pogodbe št. 13), členi od 38 do 44, ki se
nanašajo na prost pretok delovne sile.
b) V kolikšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:
Evropski sporazum o pridružitvi v 38. členu določa pravice slovenskih državljanov in
državljanov držav Članic v okviru prostega pretoka delovne sile. Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve je izdalo "Navodilo o načinu ugotavljanja pravice do dostopa na trg
delovne sile in zaposlitve brez delovnega dovoljenja za zakonce in otroke oseb državljanov
držav članic Evropske unije, ki zakonito delajo in bivajo v Republiki Sloveniji (Ur. 1. RS, št.
6/99)", ki je začelo veljati 01.02.1999, z dnem uveljavitve Evropskega sporazuma o
pridružitvi. Navodilo je izvedbeni instrument, na podlagi katerega se lahko uresničujejo
pravice državljanov držav članic Evropske unije, ki jih neposredno določa 38. člen
Evropskega sporazuma o pridružitvi. Obveznosti iz pridružitvenega sporazuma so na enak
način upoštevane v določbah iz tretjega in četrtega odstavka 3. člena zakona o zaposlovanju in
delu tujcev.
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Uredba 6S/1612/EEC (svoboda gibanja delavcev znotraj skupnosti) - popolnoma usklajen
Uredba 92/2434/EEC (vzpostavitev sistema EURES) - popolnoma usklajen

poročevalec, št. 4
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Direktiva 62/302/EEC (svoboda zaposlovanja na področju jedrske energije) - popolnoma
usklajen
Direktiva 96/71/EEC (nameščanje delavcev v okviru zagotavljanja storitev) - popolnoma
usklajen
b) Ali je predlog akta usklajen i. ostalimi viri prava ES
V predlogu Zakona o zaposlovanju in delu tujcev so upoštevana načela prava Evropskih
skupnosti glede urejanja razmerij do delavcev iz tretjih držav, kakor tudi omogočanje prostega
pretoka delavcev med članicami Evropske unije in je z njimi v celoti usklajen.
Predlog Zakona o zaposlovanju in delu tujcev je usklajen tudi z:
• Izjavo Sveta z dne 20. junija 1994 o omejitvah sprejemanja državljanov tretjih držav na
ozemlju držav članic zaradi zaposlitve (Official Journal of the European Communities No
C 274/3 z dne 19.09.1999) in
• Izjavo Sveta z dne 30. novembra 1994, ki se nanaša na omejitve sprejemanja državljanov
tretjih držav na ozemlje držav članic z namenom opravljanja dejavnosti samozaposlenih
oseb (Official Journal of the European Communities No C 274/7 z dne 19.09.1996).
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta ?. zgoraj navedenimi pravnimi viri
ES (letot
leto 2000
5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
Akti, navedeni v točki 3.a in 3.b so prevedeni v slovenski jezik, dostopni so na MDDSZ.
6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
Zakon se prevaja v angleški jezik.
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX. Komisija ES. države članice
ES. SIGMA. OECD. Univerza ...) in priloženo njihovo mnenje o usklajenosti
Izdelava primerjalne analize o zaposlovanju tujcev v državah članicah Evropske unije, ki ga je
v okviru EU PHARE programa pripravil Bureau Francis Lefebvrc.
Osnutek zakona je bil preveden v angleški jezik in poslan v presojo v Haag, na nizozemsko
ministrstvo za zaposlovanje in socialne zadeve.

141

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka
za uskladitev
Predlagani akt je naveden v Državnem programu pod referenčno oznako: 405/0, predviden
sprejem v Državnem zboru je IV. obdobje leta 1999.

Rad ivo j Rada k
Svetovalec ministra
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NAROČILNICA

| Ime in priimek:

|

i Naslov:
■ Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
I Davčna številka:
I NAROČAM

I
IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

j

i Datum:
I Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
I ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece,
i

1

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61 222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka taksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja
davka na dodano vrednost (Ur,I. RS, št. 89/98 in 4/99).

